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 MĚSTO SEDLČANY 

 

 

Anonymizovaný a upravený  

Zápis  č. ZM 6/2018-2022 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne  

23. září 2019 v čase od 17:00 hodin ve Společenském sále KDJS Sedlčany 

 
I. Procedurální záležitosti  

Slova se ujal předsedající zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, který 

s pověřením Rady města Sedlčany v čase 17:05 hod. zahájil 6. veřejné zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022; přivítal přítomné zastupitele, přizvané hosty 

a zástupce veřejnosti (občany), kteří se svobodně, z vlastní vůle a zájmu dostavili do jednacího 

sálu, aby v prostředí otevřeném a vlídném veřejnosti byli přítomni tomuto řádně svolanému 

veřejnému zasedání nejvyššího orgánu města Sedlčany a využili svých práv k vyjádření 

osobních nebo i skupinových názorů na správu věcí veřejných, případně podnětů a připomínek 

k činnosti, která spadá do kompetence správy věcí veřejných (samosprávy) v prostředí města 

Sedlčany. 

 

Přítomní zastupitelé: vizte Prezenční listinu, která je Přílohou č. 1 tohoto Zápisu. 

Počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany: 21. 

V okamžiku zahájení zasedání přítomno 20 zastupitelů; v průběhu jednání ZM se dostavil 

v čase: 

- 17:18 hod. Ing. Pavel Švagr, CSc.   

 

V průběhu zasedání (jednání) ZM se trvale vzdálil/a a zasedací místnost s omluvou opustil/a 

a na zasedání ZM se již nevrátil/a v čase:  

- nikdo. 

Jednání ZM dále přítomen (mna) nebyl/a, a to v časovém úseku (neuvedeno): 

- někteří zastupitelé, a to pouze na krátké časové intervaly (individuální přestávka 

na zotavenou; vizte přítomnost počtu zastupitelů při hlasování; „monitorována“).  

Omluven/a:   

Na celé jednání (z nepřítomnosti) řádně omluven/a: 

- nikdo. 

Na část jednání (počátek/konec/kteroukoliv další část) se předem nikdo neomlouval. 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany bylo po celou dobu zasedání usnášeníschopné. 

 

Ověřovatelé Zápisu:   

▪ Ing. Jiří Burian; 

▪ Mgr. Radovan Faktor.  

 

Schválený zapisovatel: Ing. Vojtěch Hlaváček.  

Námitky proti pověření zapisovatele dnešního zasedání ZM nevzneseny. 
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Přizvaní hosté:  

- Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic na Městském úřadu Sedlčany; 

- pan Petr Kuthan, vedoucí Odboru majetku na Městském úřadu Sedlčany. 

 

Technické zajištění a podpora: 

- Bc. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT podpory; 

- techničtí pracovníci KDJS Sedlčany. 

 

Jednání ZM předsedajícím započato: 17:05 hod. 

Jednání ZM nebylo předsedajícím přerušeno. 

Jednání ZM předsedajícím ukončeno: 20:32 hod. 

 

Proti Zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

(konalo se dne 24. června 2019) se nikdo z členů zastupitelstva neohradil (rozumí se k obsahu 

oficiálního dokumentu, který je podepsán ověřovateli) ani nepodal nikdo námitky podle 

Jednacího řádu ZM.  

 

 

II. Veřejně oznámený Program 6. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním 

období 2018 – 2022 (strukturovaně uveden v Pozvánce odeslané zastupitelům): 

 

1. Zahájení 

 

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 

 

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 

 

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

Příloha: 4.1 Důvodová zpráva  

4.2 Plán rozvoje sportu města Sedlčany na období 2019 – 2030 (Změna dokumentu č. 

1) 

              4.3 Návrh usnesení 

 

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

projektů 

Přílohy: 5.1 Zpráva o stavu realizace úspěšných projektů 

              5.2 Návrh usnesení  

 

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

hlasovaní 
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Přílohy: 6.1 Důvodová zpráva 

              6.2 Pravidla participativního rozpočtu 2020 

              6.3 Participativní rozpočet – Hlasování projekty 

              6.4 Participativní rozpočet – Hlasování postup 

              6.5 Participativní rozpočet – Hlasovací lístek 

              6.6 Návrh souboru samostatných usnesení   

 

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 (VB)  

               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  

               7.7.3 Návrh usnesení 

  7.8 Návrh změny hranic katastrálních území Sestrouň a Sedlčany, obec Sedlčany 

Přílohy:  7.8.1 Důvodová zpráva   

               7.8.2 Snímek KN mapy (plán průběhu hranic)  

               7.8.3 Návrh usnesení 
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  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 

  

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

Příloha:  8.1 Zpráva Městského úřadu Sedlčany, Odboru investic 

               8.2 Návrh usnesení 

 

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

Příloha: 9.1 Zpráva Městského úřadu Sedlčany, Odboru investic 

   9.2 Návrh usnesení 

 

10. AQUAPARK Sedlčany: Návrh možností financování projektového záměru 

(Informace Finančního výboru ZM o stavu plnění úkolu; přednese pan Ing. František Hodys, 

předseda)  

              

11. Diskuse 

   11.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

   11.2 Diskuse přítomných občanů  

 

12. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

 

13. Závěr 

 

Poznámka: 

Dotazy a připomínky občanů 

(Neoznačený povinný bod jednání, který bude zařazen do Programu zasedání v souladu s Čl. 

VII odst. 17 Jednacího řádu Zastupitelstva města Sedlčany.) 

 

Výše uvedený Program 6. veřejného zasedání ZM ve volebním období 2018 – 2022 je 

v podstatě přepisem Pozvánky na veřejné zasedání ZM (listina původem ze dne 10. září 2019; 

dokument v systému spisové služby EZOP evidován pod č. j.: SEK/17676/2019). Pozvánka 

byla odeslána elektronicky adresátům (celému 21 člennému zastupitelskému sboru) dne 13. září 

2019 (pátek); dalšími materiály v jiný den nebyla v postavení oprávněného zasedání ZM 

svolávat tato Pozvánka doplněna; kromě vlastního návrhu Programu jsou v Pozvánce, kterou si 

mohli v elektronické podobě zastupitelé na služebním úložišti otevřít, uvedeny i všechny 

Přílohy (soubory dokumentů) k projednávaným tematickým celkům. 

Vlastní výkon odeslání Pozvánky spolu s Přílohami byl proveden Sekretariátem Městského 

úřadu Sedlčany dle Jednacího řádu ZM. Každý odpovědný odborný referent, pokud takovýto 

k problematice byl určen, kontroloval dokumenty a jejich obsah ze své kompetence 

a působnosti. 

Formou Oznámení byla Pozvánka na veřejné zasedání ZM zveřejněna na www stránkách města 

Sedlčany a na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. Distribuována a zveřejněna byla rovněž 
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ve všech osadách města Sedlčany, a to na obvyklých místech a obvyklým způsobem, 

aby tamější občané, a to dle místních zvyklostí, měli tuto informaci v místě svého bydliště 

k dispozici. 

Materiály nebyly tzv. „na stůl“ doplňovány.  

 

Shora uvedený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany byl řádně sestaven 

a v několika fázích programu, kontinuálně, dle nápadu událostí, jejich geneze a problematiky 

projednán Radou města Sedlčany, a to postupně, podle harmonogramu jednání (lze dohledat 

v Zápisech RM). 

  

K ucelenému návrhu programu bylo přijato RM usnesení zn. RM 23-413/2018-2022, které 

ve svém výroku zní: 

„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.“ 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany bylo řádně svoláno panem Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou 

města Sedlčany, na základě potřebnosti, rozhodnutí RM a dlouhodobějšího harmonogramu, a to 

na základě usnesení RM 23-412/2018-2022, jehož výrok zní: 

„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.“ 

 

III. Vlastní projednávání  

 

1. Zahájení 6. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

Slova k tomuto procesu se ujal předsedající zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany, který, jak již uvedeno výše, v čase 17:05 hod., a to s pověřením Rady města 

Sedlčany, zahájil 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 

– 2022. Předsedající pozdravil a přivítal přítomné zastupitele, přizvané hosty a zástupce 

přítomné veřejnosti. 

 

Pan starosta sdělil, že rozprava zastupitelů bude ke každému bodu probíhat zvlášť, což je 

obvyklý postup v procesu projednávání. 

 

Pan starosta v postavení předsedajícího všem přítomným v sále sdělil upozornění, že je 

pořizován z tohoto jednání on-line audio přenos bez záznamu, o čemž byli a jsou v sále přítomní 

rovněž informováni pomocí vyvěšené cedule, která je umístěna v souladu předpisy a Jednacím 

řádem ZM při vstupu do Společenského sálu KDJS, ve kterém probíhá veřejné zasedání ZM. 

 

Pan starosta v postavení předsedajícího dále oslovil množinu oprávněných osob (občanů), kteří 

mohou uplatnit v souladu s Jednacím řádem ZM svá práva a hlásit se do otevřené rozpravy 

k jednotlivým projednávaným bodům pořadu jednání. Rovněž byli všichni přítomní 

předsedajícím upozorněni, že v cca 19:00 hod. bude do program zasedání, a to v souladu 

s ustanovením odst. 17) Čl. 7 Jednacího řádu ZM vložen bod programu „Dotazy a připomínky 

občanů“, které se týkají problematiky mimo schválený program (jeho předmět). Zde budou 

vyslechnuty jednotlivé příspěvky v délce trvání maximálně tří minut na jeden příspěvek. 

Celková doba trvání tohoto bodu programu je limitována časem 30 minut. 
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Pan starosta dále upozornil na to, že pokud bude z průběhu jednání zřejmé, že bude pokračovat 

po 20:00 hod., bude po dovršení uvedeného času vyhlášena přibližně pětiminutová fyziologická 

přestávka. 

Konec jednání je Jednacím řádem ZM stanoven na 22:00 hod., přičemž každé další případné 

prodloužení o max. 1 hodinu je možné pouze tehdy, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina 

všech členů ZM.    

 

Pan starosta sdělil, že byl Zápis z minulého veřejného zasedání ZM řádně ověřen, a to bez 

námitek.    

 

Po kontrole přítomnosti zastupitelů dle prezenční listiny konstatoval, že dnešnímu veřejnému 

zasedání v čase jeho zahájení je přítomno 20 zastupitelů z 21členného zastupitelského sboru; 

vyřkl výrok v tomto smyslu: 

„Prohlašuji Zastupitelstvo města Sedlčany za usnášeníschopné. Vzhledem k tomu, že je 

přítomna nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů ze zastupitelského sboru, není 

právních překážek proti vedení jednání (veřejného zasedání) a přijímání řádných rozhodnutí 

(usnesení).“ 

 

Následuje konstatování s ohledem na ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů (stav věcí na místě zohledněný zapisovatelem; prohlášení 

ve vztahu k zák. o obcích). 

Zasedání ZM bylo přístupné veřejnosti při jeho zahájení i v jeho průběhu. Svoláno bylo 

na místo veřejně přístupné a otevřené občanům, s dostatečnou kapacitou, a to v souladu 

s právními předpisy (zákonem o obcích), Jednacím řádem Zastupitelstva města Sedlčany 

a  obvyklými zvyklostmi ve městě Sedlčany.  

Veřejnost byla o svolání zasedání ZM, jakož i navrženém programu jednání a jeho pořadu, 

řádně, dostatečně a včas informována. 

 

 

Záležitosti k vlastnímu procesu jednání; určení a schválení (jmenování) ověřovatelů 

Zápisu; složení návrhové komise; určení zapisovatelů  

Předsedající navrhl za ověřovatele Zápisu z 6. zasedání ZM, jako obvykle dva zastupitele, 

pro tentokráte pana Ing. Jiřího Buriana a pana Mgr. Radovana Faktora. Předsedající veřejnému 

zasedání nejprve vyzval navržené zastupitele, zda vyřčený návrh přijímají. Oba navrhovaní 

zastupitelé nic nenamítali, souhlasili. 

 

Předsedající se dotázal, zda některý ze zastupitelů bude předkládat protinávrh. Nikdo 

z přítomných zastupitelů jiný návrh na ověřovatele Zápisu z tohoto zasedání ZM nepředložil. 

Předsedající vyzval zastupitele ke schválení návrhu hlasováním.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Za ověřovatele dnešního zápisu ze zasedání ZM navrhuji pana Ing. Jiřího Buriana a pana 

Mgr. Radovana Faktora.“  

„Kdo z přítomných zastupitelů s tímto vyřčeným návrhem souhlasí?“   

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Ověřovatelem Zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je pan Ing. Jiří Burian a pan 

Mgr. Radovan Faktor, kteří se tímto okamžikem ujímají výkonu očekávané činnosti.“ 
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(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru přijatých usnesení.)  

 

Pan starosta, předsedající dnešnímu zasedání ZM, pokračoval v procedurálních záležitostech 

veřejného zasedání. 

 

Předsedající navrhl za zapisovatele Zápisu z 6. zasedání ZM Ing. Vojtěcha Hlaváčka, který 

s návrhem vyslovil souhlas.  

Předsedající se dotázal, zda některý ze zastupitelů bude předkládat protinávrh. Nikdo 

z přítomných zastupitelů jiný návrh na zhotovitele Zápisu z tohoto zasedání ZM nepředložil.    

Předsedající využil možnosti určení zapisovatele s využitím institutu hlasování.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Zapisovatelem dnešního Zápisu bude Ing. Vojtěch Hlaváček. Kdo z přítomných zastupitelů 

s tímto vyřčeným návrhem souhlasí?“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0; zdrželi se 0; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Zapisovatelem dnešního Zápisu je Ing. Vojtěch Hlaváček.“ 

Tímto se jmenovaný ujímá činnosti zajištění vyhotovení Zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany. 

 

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru přijatých usnesení.)  

 

Následně pan starosta předložil návrh na složení „návrhové komise“:  

„Pan MUDr. Karel Marek, předseda;  pan Ing. František Hodys, člen a pan PaedDr. Jaroslav 

Nádvorník, člen.“ 

Navržení zastupitelé nic nenamítali a vyslovili souhlas s uvedeným návrhem na personální 

složení návrhové komise. 

Předsedající se dotázal, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Vzhledem k tomu, 

že nikdo z přítomných zastupitelů jiný návrh nesdělil, předsedající dále pokračoval.  

Přednesl výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů je pro schválení navržených členů návrhové komise?“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů bylo pro 18; proti 0; zdrželi se 2 z navržených; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok schváleného usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje návrhovou komisi pro případnou činnost v průběhu 

6. veřejného zasedání, která bude pracovat ve složení pan MUDr. Karel Marek, předseda;  pan 

Ing. František Hodys, člen a pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník, člen.“  

                

(Poznámka: Pro tento případ se jedná o procedurální rozhodnutí ZM pro zdárný průběh 

jednání; hlasování nebude zahrnuto do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 

 

Schválení programu a pořadu jednání 6. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

ve volebním období 2018 – 2022 

Výše v Zápisu obsažený program (návrh) 6. zasedání ZM byl navržen, projednán a připraven 

Radou města Sedlčany, a to na základě její činnosti a v souladu s potřebami subjektu, rozumí 

se města Sedlčany, a jeho kompetencemi a působností.  

Návrh programu veřejného zasedání byl obsažen v Pozvánce na dnešní veřejné zasedání ZM 

a veřejně oznámen, jak již uvedeno výše (osloveni pozváním na veřejné zasedání ZM byli 
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všichni občané města i další oprávnění). Program veřejného zasedání ZM byl ve stanoveném 

termínu zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, a to jak v písemné, tak 

elektronické podobě umožňující dálkový přístup. Vše v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a Jednacím řádem ZM. 

Předsedající zasedání zmínil výše uvedený návrh programu veřejného zasedání, a to v podstatné 

(tematické) podobě bez načítání Příloh. 

Od okamžiku odeslání Pozvánky s návrhem Programu, tento ze strany navrhovatele (Rady 

města Sedlčany) nebylo třeba doplňovat o další tematické celky, respektive do doby zahájení 

tohoto veřejného zasedání nebylo shledáno důvodným návrh Programu veřejného zasedání ZM 

nějak měnit, dále doplňovat a upravovat, respektive doplnit předložený programový celek 

a zařadit na program k projednání a rozhodnutí vrcholového orgánu města Sedlčany další 

témata. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany a předsedající zasedání ZM, se dotázal, zda 

někdo z přítomných zastupitelů požaduje doplnění návrhu programu dnešního zasedání ZM.  

 

Vzhledem k tomu, že z přítomných zastupitelů nikdo neuplatnil připomínky k návrhu 

programu, a to dnes ani dříve v čase před zahájením vlastního jednání určeném Jednacím řádem 

ZM, pan starosta možnost rozpravy o návrhu programu 6. veřejného zasedání ZM ve volebním 

období 2018 – 2022 ukončil. 

 

Předsedající veřejnému zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, následně vyřkl níže 

uvedený výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s výše uvedeným návrhem programu a pořadu jednání 

dnešního zasedání Zastupitelstva města Sedlčany?“ 

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 20 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 20; proti 

0; zdržel se 0; nepřítomnost na hlasování 0. 

 

Po ukončení hlasování předsedající vyřkl závěrečný výrok v tomto smyslu: 

„Program 6. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, v předloženém a zveřejněném znění, byl 

schválen hlasy všech jednání a hlasování (v tomto okamžiku) přítomných a oprávněných 

zastupitelů v uvedeném počtu 20.“ 

  

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování není zahrnuto do závěrečného 

souboru přijatých výroků usnesení. Obsah schváleného programu je uveden ve formálně 

upravené verzi; níže v Zápise, bez pozdějšího obohacení o zřejmé diskusní příspěvky; tyto jsou 

v tomto Zápise uvedeny v příslušném bloku jednání.) 

 

 

Schválený Program 6. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 

2022 (strukturovaně věcně upravená verze): 

(Zapisovatel pro úplnost uvádí, ačkoliv již s Přílohami uvedeno výše.) 

 

1. Zahájení 

 

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

(volební období 2018 – 2022) 

 

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

2019 – 23. září 2019) 
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4. Plán rozvoje sportu města Sedlčany na období 2019 – 2030; aktualizace   

 

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

projektů 

 

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

hlasovaní 

 

7. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

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

majetkových do vlastnictví města Sedlčany 

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

do vlastnictví města Sedlčany 

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

u Třebnic, obec Sedlčany 

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

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

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

   a obci Sedlčany  

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

  města Sedlčany  

  7.8 Návrh změny hranic katastrálních území Sestrouň a Sedlčany, obec Sedlčany 

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

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

  Plánu společných zařízení  

 

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

 

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

 

10. AQUAPARK Sedlčany: Návrh možností financování projektového záměru 

              

11. Diskuse 

   11.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

   11.2 Diskuse přítomných občanů  

 

12. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

 

13. Závěr 

 

Pan starosta přítomné ve Společenském sále KDJS upozornil, že všechny osoby starší 18 let 

s trvalým pobytem na území města Sedlčany a osoby vlastnící nemovitost na území města 

Sedlčany se mohou hlásit do rozpravy k jednotlivým bodům programu. Uvedené právo se 

samozřejmě vztahuje ke všem bodům schváleného dnešního programu, jak již uvedeno výše. 

 

Předsedající veřejnému zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, následně vyřkl níže 

uvedený výrok, o kterém nechal hlasovat: 
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„Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s tím, aby rozprava zastupitelů a oprávněných osob 

z přítomných občanů byla vedena k jednotlivým bodům programu, respektive ke každému bodu 

zvlášť?“  

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 20 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 20; proti 

0; zdržel se 0; nepřítomnost na hlasování 0. 

 

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování není zahrnuto do závěrečného 

souboru přijatých výroků usnesení.) 

 

Po ukončení procedurálního aktu předsedající zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany, přistoupil k postupnému projednávání jednotlivých bodů schváleného 

programu dnešního zasedání ZM, o kterých bylo jednáno v souladu se schváleným Jednacím 

řádem Zastupitelstva města Sedlčany, jako o ucelených tematických celcích. 

 

 

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

(volební období 2018 – 2022) 

Předsedající veřejnému zasedání ZM k přednesení uvedené záležitosti předal slovo panu 

Mgr. Zdeňku Šimečkovi, místostarostovi města Sedlčany. 

Mgr. Zdeněk Šimeček: 

„Kontrolu plnění usnesení z pátého veřejného zasedání ZM ze dne 24. června 2019 s uvedením 

stavu splnění úkolů všichni zastupitelé obdrželi v materiálech k dnešnímu zasedání; v průběhu 

minulého týdne nedošlo ke změně ve stavu plnění úkolů. Proto bych se zeptal, zda má někdo 

dotaz k tomuto bodu jednání.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru a přítomné veřejnosti (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli příspěvku 

zastupitelů a veřejnosti, jak uvedeno výše. 

 

Výrok usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí předanou zprávu o kontrole plnění usnesení 

z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 24. června 2019, doplněnou 

panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, o aktuální údaje plnění, a to 

v plném rozsahu bez připomínek.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0 zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 90/2018-2022.  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, zastupitelům poděkoval. 

 

 

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

25. června 2019 – 23. září 2019) 

Zprávu o činnosti Rady města Sedlčany v čase od posledního veřejného zasedání ZM dne 

24. června 2019, a to zejména se zaměřením na hlavní plánovaná a RM projednaná témata, 

zastupitelé obdrželi spolu s Pozvánkou na dnešní zasedání ZM (obdobně jako v předchozím 

bodu jednání). 
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Referujícím byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, který byl dříve 

vyzván panem starostou, tj. předsedajícím, k provedení případného stručného komentáře. 

 

Referující konstatoval, že v mezidobí zasedání ZM, a to v intervalu dní 25. června 2019 až 

23. září 2019 se zasedání RM uskutečnilo celkem šestkrát. Zprávy z jednání byly odeslány jako 

součást materiálu. Podané informace doplnil o sdělení, že hlavním bodem posledního jednání 

RM, které se konalo v době po odeslání Pozvánky zastupitelům na dnešní veřejné zasedání, 

byla činnost Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o.  

 

Rozprava zastupitelského sboru a přítomné veřejnosti (průběh): 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„Já jsem jenom chtěl sdělit, že uvedené usnesení jsme vždycky dávali, když byla přednášená 

Zpráva tady, tohle to nedává moc smysl, já bych to dal spíš do věty, že byla přednesená 

a doplněná…“ 

„Nějakým tímhle tím způsobem, protože tímto způsobem jsme dávali vlastně všichni to 

usnesení, když jsme jej tady četli. V současné době není forma načítání výroků usnesení 

aplikována, nyní se tudíž jedná o předkládání. Takže technicky doporučuji úpravu textu výroku 

usnesení, ano?“ 

Závěr k vypořádání příspěvku: Akceptován do výroku usnesení. 

 

▪ bez dalších příspěvků a připomínek. 

Zastupitelé nevyžadovali informace dále komentovat. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli dalšího 

příspěvku a příspěvku veřejnosti. 

 

Výrok usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí předloženou a doplněnou zprávu panem 

Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města 

Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 25. června 2019 – 23. září 2019, ve kterém se 

v termínech dne 26. června 2019, 24. července 2019, 7. srpna 2019, 21. srpna 2019, 4. září 2019 

a 18. září 2019 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 20; proti 0 zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 91/2018-2022. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, zastupitelům poděkoval. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, rovněž referujícímu poděkoval 

za přednesené informace a pokračoval v projednávání schváleného programu.  

 

 

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

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Přistoupím rovnou k bodu č. 4, což je „Plán rozvoje sportu města Sedlčany na období 2019 – 

2030; aktualizace“, představující koncepční dokument města Sedlčany. Důvodem 

pro provedení změny byly podněty, které vzešly ze strany zástupců sportovních spolků, 

zastupitelů a členů Komise sportu a tělovýchovy. Obsah dokumentu vychází z jednání uvedené 

Komise, které se uskutečnilo dne 2. září 2019. Z dokumentu byly odstraněny zastaralé údaje 

a byly nahrazeny aktualizovanými údaji. Některé údaje byly pro svou nepotřebnost vymazány. 
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Hlavní změna se týká kapitoly financování sportu městem, ve které je popsán systém 

rozdělování peněz spolkům, který byl vytvořen a aplikován již v letošním roce (2019).  

 

Rozprava zastupitelského sboru:  

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„Děkuji za slovo. Určitě bych chtěl pochválit pana místostarostu, protože to není nic 

jednoduchého stanovit nějaká nová kritéria. Já bych se jen chtěl zeptat s odkazem 

na v dokumentu uvedené koeficienty. Chápu, že hendikepovaní sportovci mají nějaký ten 

koeficient čtyři, ale já z toho koeficientu, který tu vidím, čtu, že preferujeme mládež mezi 14 

a 19 lety. A proč ne jako od malička. Já si myslím, že by měl také být kladen důraz na mladé 

již od tří let. Chápu, že pro dvaceti letého sportovce je stanoven koeficient 1; to už jsou svým 

způsobem dospělí. Ale proč takováto diskriminace 16 až 19 let, oproti ostatním, svým 

způsobem dětem. Je to dost. Tak jen, zda byste nám to nějakým způsobem mohl vysvětlit. 

Protože mi to přijde škoda. Já si myslím, že i do toho mládí bychom měli investovat, tak proč 

zrovna toto rozdělení. Myslím, že třeba od šesti do devatenácti let ten koeficient „2“; myslím, 

že je to trochu jinak.“   

 

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Děti ve věku od tří do patnácti let mají přidělen koeficient 1,25. Při sestavení návrhu jsme 

vycházeli z toho, že děti ve věku mezi třetím až patnáctým rokem nejsou vyhraněny k určitému 

konkrétnímu sportu. Může dojít, nebo často dochází k tomu, že dítě po určitém poznání se 

rozhodne pro změnu druhu sportu, kterému se chce věnovat. Myslím si, že navrhovaná částka 

(respektive koeficient pro věk) je dostatečná a naopak je potřebné více podpořit mládež mezi 

16 a 19 rokem, kdy se vlastně dítě nachází ve fázi, ve které se jeho potenciál může buďto hodně 

rozvíjet (účastnit se a jezdit na různá soustředění je nevyhnutelná), nebo se sportem končí. 

Prostředky jsou právě takto cíleny, na podporu setrvání u sportu. Tehdy jsou výdaje spojené se 

sportováním vyšší, oproti výdajům u dítěte, které má třeba 8 nebo 9 let.“ 

 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„To není úplně hloupý argument, ale v tom případě bych teda navrhoval trochu jinak ty věky, 

protože já nesouhlasím, že až v těch 16 dítě ví, co chce skutečně dělat. Chápu ty tři roky, to jsou 

malá děcka. Ale jsem přesvědčen, že spousta dětí už ví třeba v těch osmi, devíti letech, čemu 

se chce věnovat. A stejně tak i oni musí jezdit na ta soustředění. Úplně stejným způsobem jako 

jste říkal ty šestnáctiletí až sedmnáctiletí. Ten argument není špatný, byť si myslím, že ten věk, 

tu věkovou hranici… Ať se k tomu vyjádří ještě ostatní. Tam bych to prostě snížil.“  

 

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„S tím souhlasím, ale v různých sportech ty věkové kategorie jsou nastaveny jinak. Jednou se 

věkové kategorii sportujících říká mladší dorost, starší dorost, někdy kadeti a tak dál. A ta 

věková hranice není shodná, je jinak a předkladatelé dokumentu se rozhodli pro věkovou 

hranici 16 let. Samozřejmě, že se můžeme nyní domluvit, že ji upravíme.“  

 

Ing. Blanka Vilasová: 

„Děkuji. Já bych určitě byla také pro to snížení věkové hranice, protože o tu zájmovou 

a spolkovou činnost se také zajímám. Jako rodič bych byla proto, aby byly prosazovány i ty 

děti v nižším věku. Třeba ta hranice 9 let. Spousta dětí už má vyhraněno, už ví, čemu se chce 

věnovat. 9, 10 určitě. Děkuji.“  

 

Mgr. Radovan Faktor: 
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„Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Je pravda, že se tady bavíme o nějakém koeficientu, což je 

určitě dobře. Ale je také potřeba si uvědomit, že všichni, co ten sport děláme, tak taky víme, 

kdy bývá největší „odpad“ sportujících dětí, ve kterém období nám nejvíce se sportem končí. 

A když se podíváte na ta čísla, kolik dětí je opravdu ve věku 16 až 19 let a kolik jich je 

ve věkových kategorií mladších, pak je výše uvedené zřejmé. Takže i když je v dokumentu 

uveden vyšší koeficient, tak to stejně v té konečné částce neznamená výrazný rozdíl. Opravdu 

věřte tomu, my co děláte nějaký sport, tak to víme, prostě ukončení sportovních aktivit všech 

možných dětí, žáků, opravdu začne v letech uváděných, v těch šestnácti, sedmnácti letech konči 

naprostá většina aktivně sportujících. S vrcholovým sportem doslova, ale i tady, vždyť se 

podívejte, jak to tady u nás v tom sportu opravdu je... Takže si myslím, že nějaká procenta 

koeficientu, která se tady řeší, nemají ve finále zásadní vliv na to, jak to potom rozdělí 

alokované peníze.“  

 

Na veřejné zasedání ZM se v čase 17:18 hod. dostavil pan Ing. Pavel Švagr, CSc. Od tohoto 

okamžiku byl počet přítomných zastupitelů na tomto veřejném zasedání ZM 21, tedy plný počet, 

který se do jeho ukončení nezměnil. 

 

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Jen takovou poznámku. To není vlastně podpora jakoby jen těch tří kategorií, když to 

vezmeme na sportovce, ale vlastně podpora činnosti toho spolku. Takže když ten spolek, má 

nějakou základnu dětí ve věku tří až patnácti let a dokáže si ji udržet do toho vyššího věku, 

tak samozřejmě mu ty peníze potom přijdou také.“  

 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„Já to chápu. Chápu i to, co říkal pan Mgr. Radovan Faktor, ten argument. Na druhou stranu já 

si myslím, že se to láme, když děcka odejdou ze střední školy, nebo když jdou ze základní školy 

na střední školu a jdou třeba jinam. Tak tam většinou bývají tyto zlomové okamžiky, kdy mění 

prostředí, ze kterého jsou vytrženi a nemůžou už sport dělat. Většinou je to prostě, jak říkám, 

u té vysoké školy než u té střední. Je to ale taky ukazatel a nějaká míra toho, jaký my dáváme 

signál do města a všem jak to dělíme. Takže já bych navrhoval udělat kategorii těch 3 až 12 let 

a od 13 do 19. Tímto způsobem ano, kdy už nám na tom nějak více záleží. I když chápu všechny 

ty argumenty, které zde zazněly, a opravdu si myslím, že i od nás je to nějaký ukazatel, který 

dáváme ven. Není to jen, jak říkal pan Mgr. Radovan Faktor, ten „odpad“. Prostě i my tou 

škálou něco sdělujeme. Proto bych tam navrhoval 3-12 a 13-19 let.“ 

  

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak změnový dokument (návrh) odsouhlasíme? Ještě pan inženýr Pavel Švagr, CSc., se 

hlásil.“ 

 

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Omlouvám se za pozdní příchod. Uvedené kategorie jsem měl také jako poznámku 

k připomínkování, ale (obrátil se na pana Ing. Martina Havla, předsedu TJ Tatran Sedlčany) 

zda pan Ing. Martin Havel o této záležitosti mluvil. 

Také bych pocitově spíše vnímal věkovou kategorii ohraničenou v rozmezí 3 – 12 a od věku 

dvanácti let výše. Ale jsou tady odborníci… 

Mám ještě dva jiné dotazy, pokud mohu. Na straně 49 předkládaného dokumentu je uvedeno, 

že dotace se poskytuje zejména na úhradu pojištění nemovitostí. Který sportovní klub, spolek, 

má nemovitosti? Kdo má nemovitost? Nevím, jestli je správné tady uvádět, zda se příspěvek 

použije na tuto úhradu. Vnímám, že pojištění je marginální částka. Osobně si myslím, že ostatní 

věci, které tam jsou, jsou správné. Ale doporučil bych pojištění nemovitosti tady z toho 
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dokumentu systémově vyškrtnout. V principu to nevadí. Ale potom, spíše systémově oceňuji, 

že tam ta pravidla pro dotace jsou uvedena, to jsem měl říci na začátku… Jak jsme si řekli… 

Dále je v dokumentu uvedeno, že dotace se poskytují na období kalendářního roku. Pak 

následují jednotlivé odrážky, pod kterými (uvedeno pro orientaci v dokumentu) je uvedeno, 

že dotace z rozpočtu města se poskytuje na pravidelnou činnost organizací. To je fráze. 

Formálně doporučuji text upravit tak, aby bylo vidět, že dotace se poskytuje na období jednoho 

roku a poskytuje se na pravidelnou činnost sportovních organizací a na jednorázové aktivity 

a musí být využita v rámci uvedeného období. Čili se jedná o technickou záležitost v úpravě 

textu – odstranění duplicity. A ještě je k debatě text na straně 51, kde je uvedeno, že v období 

let 2019 až 2022 bude město postupovat podle priorit stanovených v tomto dokumentu. To je 

v pořádku. A pak, že veřejnost vidí jako prioritu krytý plavecký bazén. Chtěl jsem se zeptat; 

veřejnost to vidí jako prioritu a zastupitelstvo ne? Proč tam uvádíme větu, že veřejnost vidí jako 

prioritu krytý plavecký bazén? To na mě dělá takový dojem...“ 

 

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Můžeme doplnit za veřejnost slovo zastupitelstvo.“  

 

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Myslím, že máme shodu na tom, že město vidí jako prioritu plavecký bazén. Myslím, 

že všichni. Město i veřejnost. Na jiném místě v dokumentu o veřejnosti nemluvíme. Prostě je 

to priorita města. Je to plán města na sport do dalšího období, ano. Město vidí jako prioritu 

bazén… Spíše tedy formální úprava textu.“ 

  

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Abych tedy shrnul uvedené požadavky… Ve větě, kde je uvedeno „veřejnost vidí“, nahradíme 

slovo „veřejnost“ slovem „město“, „město vidí“.“ 

  

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Bude to tak lepší.“ 

 

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Další připomínku vypořádáme tak, že z textu odstraníme úhradu pojištění.“ 

 

Ing. Pavel Švagr, CSc: 

„To bych doporučoval, pokud budeme mít shodu. A jenom formálně upravit, změnit textově, 

aby byl text lépe čtivý. Odstavec (text) uvedený pod těmi odrážkami připojit nahoru. Aby to 

bylo více čtivé. Nic dalšího.“ 

 

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„A ještě tedy zbývá k vypořádání změna věkových kategorií – děti od 3 do 12 let. A kategorie 

dětí a mládeže od 13 až 19.“ 

 

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Přihlásil bych se k tomu…“ 

 

Ing. Martin Havel: 

„Mám jednu poznámku. Nebo dvě. Pokud se týká zmíněného pojištění. TJ Tatran nikdy 

nepoužíval příspěvek na pojištění nemovitostí; v těch pravidlech to bylo uvedeno pro možnost, 

na co se všechno může příspěvek použít. A doplnil bych pana Mgr. Radovana Faktora. Jak 

vznikla věková kategorie 16 – 19. Je definována jako kategorie dorostenecká. Tam opravdu 
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zanechává sportování hodně dětí. Myslím si, respektive uvažuji z pozice TJ Tatran, spolek 

nemá problém najít děti malé a probudit v nich zájem o sport. Ale v této ohrožené věkové 

kategorii sportujících velice ubývá. Zároveň nemám problém udělat věkové kategorie 3 – 12 

let a 13 – 19 let, protože opravdu v těch dorosteneckých letech, jak odchází mládež na střední 

školy, začínají mít sportující už i jiné konkurenční zájmy, diskotéky... S malými dětmi – se 

žáky, s přípravkou, není problém. Ale s dorostem je veliký.“ 

  

JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji za slovo. Jen v rychlosti, nikoliv k formulaci, ale k obsahu. Na straně 38 je uvedeno, 

resp. navrhuje se využít východní část plochy objektu železničního nádraží pro věci občanského 

vybavení a služby rekreace a cestovního ruchu, informační centrum, půjčovny atd. Jen bych se 

chtěl zeptat. Mně to připadá jako dobrý nápad; plocha železničního nádraží je dlouhodobě dost 

nevyužitá. Je ten záměr už nějaký konkrétnější na využití části budovy nádraží, nebo co si pod 

tím mám představit? Děkuji. Je to poslední věta na straně 38.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Prosím vás, uvedené je jedním ze záměrů, návrhů, ale v žádném případě to ještě není 

v nějakém stavu realizace nebo přípravy, protože ten majetek je v držbě „Českých drah“. 

A tento podnik už v minulosti několikrát jednal o nějakých variantách na využití, respektive 

nakládání s tímto majetkem – buď pronájmem městu, nebo prodejem části plochy, ale jejich 

finanční představy prostě nekorespondovaly s městem a jeho možnostmi. Celý areál nádraží je 

velmi neutěšený, takže si myslím, že pořád máme jiné priority v rámci sportu do čeho 

investovat i jinde. Ale je to tady uvedeno jako nějaká uchopitelná možnost – varianta, 

aby záležitost prostě nezapadla. Program rozvoje sportu se snaží postihnout i některé 

podrobnosti, k tvorbě dokumentu jsme přistoupili velmi detailně. Všechny známé a možné 

varianty a možnosti pro budoucno byly do dokumentu zahrnuty, jestli k tomu dojte, že budou 

využity nebo ne, je otázkou vývoje a určitě času. (Obrátil se na předřečníka.) Jestli to tak jako 

odpověď stačí. Není to v tuto chvíli nic konkrétního.“ 

 

JUDr. Filip Růzha: 

„Děkuji, stačí. Chápu, je to rozvoj sportu do roku 2030. Jen jsem se chtěl zeptat, jestli se to 

nerýsuje už nějak konkrétněji. Ono teoreticky by to mohlo navázat na obdobné aktivity třeba 

na otevření Terminálu, pokud by to nebylo v rozporu s podmínkami dotace. Co se týká 

informačního centra a tak dále, protože tam by mohlo být takovéto centrum podobných aktivit. 

Děkuji za odpověď, takhle mi to stačí.“ 

  

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji. My jsme se teď vystřídali s místostarostou u mikrofonu… Zeptám se, zda jsou ještě 

nějaké další připomínky a pokud ne, tak bych doporučoval ještě jednou tedy zrekapitulovat 

všechny navržené úpravy s tím, že by se Plán rozvoje sportu schválil s těmi navrženými 

a projednanými připomínkami. Vnímám, že zastupitelé nemají problém tyto návrhy akceptovat. 

Je to tak? Ještě pan Ing. František Hodys.“ 

 

Ing. František Hodys: 

„Mám ještě jednu připomínku. Vycházím z toho, že „Komise sportu“ se problematice 

rozvojového dokumentu věnovala velice pečlivě a ten věk, který zvažovala je výsledkem 

souboru dlouhodobých zkušeností, výsledkem reflexe stávajících potřeb a skutečné práce 

s mládeží a proto bych zapracované kategorie ponechal tak, jak jsou definovány. Současně ty 

další připomínky, které zde zazněly, jsou podle mě rozumné, akceptovatelné. Doporučuji 

oddělit tyto záležitosti a realizovat dvě k tomu odpovídající hlasování (o dvou výrocích 
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usnesení). Protože uvedená věková kategorie je důvodná, přikláním se k tomu, co navrhla 

Komise sportu a tělovýchovy.“ 

  

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Takže toto musím vnímat jako protinávrh. Udělejme to tak, že nejprve budeme hlasovat 

o věkové hranici jednotlivých kategorií a pak bychom hlasovali o souboru těch dalších návrhů 

dohromady. A vlastně třetím hlasováním bychom mohli odsouhlasit celý aktualizovaný Plán 

rozvoje sportu. A tady protinávrh na tu změnu věkových kategorií je děti od 3 do 12 let, mládež 

od 13 do 19 let a pak zůstává mládež od 20 do 23 let. Ještě jednou, podrobněji. V Plánu je 

rozdělení do čtyřech věkových kategorií děti od 3 až 15 let, nový návrh zní 3 až 12 let, druhá 

kategorie mládež 16 až 19 let, nový návrh zní 13 až 19 let, třetí kategorie mládež 20 až 23 let 

zůstává stejná a čtvrtá kategorie, abych to měl kompletní, tak jsou hendikepovaní sportovci.“ 

 

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Vylučujeme vždy jeden věk. 3 až 15 a mezi 15 a 16 se to netýká, pak je 16 až 19 a mezi 19 

a 20 není nic, takže stejně se to musí upravit, protože když už tak to musí být 3 až 12 a 12 až 

19.“ 

 

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

 „No né… Kategorie 12 a jeden den už je jiná kategorie.“ 

  

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Věková kategorie 13 až 19 let.“ 

 

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Ale 12 je 12 a 13 je 13.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Kategorie 12 let je do posledního dne, než sportující dovrší věku 13 let.“ 

 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„Chtěl jsem to říci přesně takto. Z hlediska práva to musíte říci. Prostě tu mez musíte dát mezi 

tím dvanáctým rokem, pak nad dvanáct a den, která vám jde dále, ano do toho věku 19 let a zase 

19 let a výše, ano. Protože ten rok, co s tím budete dělat? Třeba 12 a půl roku, co vám bude 

vykazovat? Že je mu 12? Dobře, tak 12 a budeme to brát do těch tabulek, že je mu 12? A je to 

přesně tímto způsobem. Chudáci žadatelé, pak nevědí, co do toho napsat, do těch tabulek, 

aby věděli, do čeho zapadají.“ 

  

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Prosím Vás, mluvte do mikrofonu. Ne volná diskuse. Pokud to má být akurátní, tedy, jak tomu 

rozumím, tak kategorie by byla od 3 let do 12 let. Druhá kategorie by byla od 12 let do 19 let, 

vždy by tam byla ta předložka.“ 

  

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„No jak to chcete. Podle toho jak to berou. V pořádku, když se takhle dohodneme, tak žádný 

problém. Já jen říkám, dohodněme se, ať to víme všichni tímhle způsobem. Děkuji.“ 

 

MUDr. Andrea Chromcová: 

„Promiňte, ale pro mne do dvanácti znamená do konce dvanáctého roku.“  
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Zastupitelé dále vedli rozpravu o vymezení přesné věkové hranice. 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Mám pocit, stejně jako na minulém zasedání, že by bylo vhodné Plán rozvoje sportu opět 

stáhnout z programu jednání, protože se budeme nyní půl hodiny dohadovat kolik komu je. 

A jak je to myšleno. Hlásí se pan Ing. Martin Havel.“ 

 

Ing. Martin Havel: 

„Rozdělení do kategorií je prováděno k roku narození. Protože jinak bude veliký problém, 

jestliže budeme žádat např. 20. září. Tak jestli někomu bude dvanáct nebo třináct… Ideální by 

byl celý rok narození. Tam se stane, že někomu ještě nebylo, že někomu již je, když se bude 

podávat Žádost.“ 

  

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Opravdu vidím, že ten materiál, abychom ho nezpracovávali tady, je potřebné stáhnout 

z programu jednání. Program rozvoje sportu máme schválen, v podstatě máme splněnou 

zákonnou povinnost a povinnou věc v případě žádání o dotace. A jestli si ještě tyto detaily 

učešeme, tak jak tady bylo předloženo, tak navrhuji, abychom tento bod z dnešního programu 

stáhli. Už to bude takový evergreen našich zastupitelstev, vrátíme se k tomu příští zasedání 

zastupitelstva. To je můj konečný protinávrh, protože nyní zde máme několik dílčích návrhů. 

Myslím, že takto to bude přehlednější. Na příštím zasedání ZM by se sem v materiálech vrátily 

jen části dokumentu (stránky), kde dochází k úpravě textu věcné, nebo formální, tak jak bylo 

projednáno. Je proti tomu ještě jiný názor?“ 

 

Rozprava bez dalšího příspěvku zastupitelského sboru a veřejnosti (přítomných občanů). 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany stahuje z dnešního schváleného programu veřejného zasedání 

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

č. 1).“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 19; proti 1 zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 92/2018-2022. 

 

Výzva člena ZM ke sjednání pořádku v jednacím sále 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„Pane starosto mohu? Prosím Vás pane starosto jako předsedajícího, aby byl poučen jeden 

z občanů v hledišti, aby nevyrušoval. Pan Sasina neustále vykřikuje z publika a porušuje 

Jednací řád ZM, který byl schválen zastupitelstvem a už mě to nebaví ho poslouchat. Prosím, 

abyste ho nějakým způsobem poučil, jak se má chovat.“ 

 

 

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

úspěšných projektů 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za názor a pojďme k dalšímu bodu programu, a to je zpráva o plnění úspěšných 

projektů Participativního rozpočtu na rok 2019. V materiálech jste obdrželi popis plnění 

jednotlivých projektů.  
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Z předložených materiálů vyplývá, že jisté problémy má vítězný projekt, a to je „Revitalizace 

nádrže Na Potůčku“. V současné době je zadáno zpracování projektové dokumentace 

zpracovateli. Ohledně možnosti instalování rampy pro ochoz do objektu vodní nádrže 

Na Potůčku. Z uvedeného vzejde, jaké bude vyžadovat technické řešení pro dostatečnou statiku 

pro případné umístění rampy. Samozřejmě očekáváme, že bude z toho projektu patrné, jaká 

může být cena této rampy. Takže uvedené bychom měli obdržet ještě někdy v závěru září nebo 

začátkem měsíce října 2019, jak bylo dohodnuto a objednáno. A jinak závažný problém je u 

realizace tohoto projektu také v průběžném dotování vodou požární nádrže, neboť vlastně 

v minulosti a tím jak požární nádrž přešla do systému retenční kanalizace pro dešťovou vodu, 

tak jediným zdrojem vody je dešťová voda, která do nádrže proudí potrubím svedeným z kanálu 

a z roštu, který je přes celou komunikaci v ulici Na Potůčku. Původní zdroje vody tak byly 

postupně přepojeny do splaškové kanalizace, a to již v minulosti a není reálné vrátit tedy vodu 

z těchto zdrojů. Tato dříve stékala povrchově z lokality pod Cihelným vrchem do této nádrže. 

S vyjádřením zahradníka je to trochu problém pro kvalitní biotop v nějaké podobě, tak jak 

současný stav ukazuje, by asi bylo reálné i s tímto malým množstvím vody pracovat s touto 

nádrží jako vodní plochou, která je doplněna o nějaké rostliny. A kvalita vody by se mohla 

výrazně zlepšit i napojením provzdušňovacím zařízením či vodotrysku, což by i zvýšilo 

atraktivitu prostředí. Několikrát jsme se o tom bavili s předkladateli, s panem PaedDr. J. 

Nádvorníkem, jako ředitelem školy a jejich žáky, kteří se podíleli na zpracování tohoto 

projektu. Víme, že mají povědomí o potížích, nicméně stále realizaci vidíme realisticky, možná 

ale v nějakém pozměněném provedení, které bude odpovídat vnějším a technickým 

podmínkám, které v době posuzování projektu nebyly známy. Tolik k tomuto projektu.“ 

 

Předsedající pokračoval: 

„Oddechová zahrada před rodinným centrem Petrklíč. Tam práce probíhají prostřednictvím 

Sedlčanských technických služeb, s. r. o. Aktivně spolupracují s předkladateli projektu a vše by 

mělo být dokončeno nejpozději v listopadu letošního roku (2019).  

 

Veřejný okrasný park – klidová zóna, v podstatě za budovou ředitelství nemocnice Sedlčany. 

Projekt pro nemocnici zpracovávala zahradnická firma. Dohodli jsme se s ní, že objednáme 

provedení prací, což se stalo a měsíc říjen by měl být měsícem realizace, výsadeb spolu 

s osazením laviček a mobiliáře, který je požadován. V původní ceně, která byla navrhována, to 

znamená 250 tisíc Kč.  

 

Rekonstrukce chodníku u domu č. p. 725 – č. p. 727. Pro zajištění realizace jsme oslovili firmu 

Údržba silnic, s. r. o., která předložila cenovou nabídku ve výši 311.231,00 Kč. RM nabídku 

projednala; tato byla akceptována. Následně byla podepsána Smlouva o dílo, které by mělo být 

zrealizováno v podmínkách Smlouvy do konce listopadu 2019, případně tato akce by měla být 

zrealizována do konce listopadu 2019. Zde je ovšem navýšení ceny o 61 tisíc Kč oproti 

předloženému projektu. Ovšem jsme připraveni tuto částku uhradit z rozpočtu města. 

 

Pítka pro ptáky. Na tomto projektu se rovněž pracuje, garantem zhotovení jsou Sedlčanské 

technické služby, s. r. o., které spolupracují s předkladatelkami projektu paní Marií Břeňovou 

a paní Blankou Tauberovou a rovněž u tohoto případu předpokládáme, že v čase podzimním 

bude projekt v plné míře realizován.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru a veřejnosti: 

Paní Marie Břeňová, oprávněná osoba vystupovat na ZM: 

„Takhle. Já bych řekla, že letos ptáky už moc tou vodou nenapojíme. Že vlastně ta instalace tím 

časovým zdržením bude až na jaře, možná když bude mít zhotovitel nějakou kapacitu, tak udělá 
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podklad pro ukotvení. Nicméně pítka jsou objednána, a to znamená jak ta keramická, tak ta 

z ekologického materiálu. Plus u kameníka je objednáno zhotovení dvou pítek, takových těch 

luxusnějších na náměstí, jedno bude v podobě pětilisté růže a na hřbitově to bude kvádřík 

s vlnkami. Ale já bych především chtěla říct, že tenhle projekt, že i když ta realizace bude 

a všechno bude fungovat až na jaře (2020), tak v dobrém slova smyslu se to podepsalo 

na takovém vnímání lidí, jak ti ptáci vlastně mají žízeň, nemají se kde koupat v době sucha 

a „x“ lidí nás oslovilo s tím, že na zahrádkách nebo u paneláků instalovali pítka. Příkladem by 

mohlo být, když půjdete právě kolem toho domu, kde bydlí pan Pepík Klosků, kde je realizován 

ten projekt na rekonstrukci chodníku. Tak tam uvidíte skalku. Hezkou skalku. Mají tam 

umístěno pítko, které funguje celé léto a mají tam na zimu i krmítko. Takže i když projekt 

v podobě v jaké jsme předkládaly, není hotový, tak díky občanům vlastně už sloužil přes letošní 

léto. 

  

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za příspěvek. Vycházel jsem z informace, že do konce roku 2019 bude vše stihnuto. 

Tak je nyní upřesněno. Asi i z pohledu potřeby pro ty ptáky je potom podstatné to jaro, takže 

projekt bude naplněn. Myslím, že finančně bude zvládnutelné umístit pítka i do konce roku 

2019. A pokud splnil další pozitivní ohlasy, jenom dobře. Hlásí se ještě někdo do diskuze? Paní 

Ing. Blanka Vilasová.“ 

 

Ing. Blanka Vilasová: 

„Děkuji. Já bych nechtěla ke konkrétním projektům, ale jak tady mluvila paní Břeňová. Tak mi 

došla jedna důležitá věc. Že paní Břeňová je člověk, který mě jako první upozornil 

na participativní rozpočet a tímto bych jí chtěla velmi poděkovat. Že mi ten námět dala a od té 

doby jsem tlačila participativní rozpočet a neustále jsem se na něj ptala. A to už bude více jak 

dva roky. Takže děkuji moc. A děkujeme určitě všichni, protože je to prospěšné. A když se 

občané zařadí a přidají se k nám, tak jsou z toho velmi dobré projekty. Děkuji.“ 

 

Do společné rozpravy zastupitelského sboru a veřejnosti se již nikdo nepřihlásil. 

Rozprava byla předsedajícím ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o stavu realizace úspěšných projektů 

Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, kterými jsou Obnova oddechové 

zahrady a dětského hřiště před rodinným Centrem Petrklíč, Klidová zóna – veřejný okrasný 

park, Rekonstrukce chodníku u domu č. p. 725 – 727, Pítka pro ptáky a Revitalizace požární 

nádrže v ulici Na Potůčku.“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 21; proti 0 zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 93/2018-2022. 

 

 

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

harmonogram; hlasovaní 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„U participativního rozpočtu ještě zůstaneme. Nicméně. Jsou v materiálech předloženy 

Pravidla na účast participativního rozpočtu 2020, navržený harmonogram a způsob hlasování 

o předložených návrzích. V tuto chvíli to nebudu více komentovat. Vše je detailně popsáno 

v materiálech.  
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Jenom připomenu, na co byly dotazy již dříve. 

Dotazováno bylo, že není obsažena v pravidlech zcela konkrétní celková alokovaná výše 

podpory. Jedná se o záležitost zastupitelstva při schvalování rozpočtu na rok 2020. Osobně 

předpokládám, že bychom do návrhu mohli navrhovat stejnou částku, která byla stanovena 

rozpočtem města Sedlčany na rok 2019. Druhým častým dotazem bylo určení maximální částky 

na jeden projekt. My jsme záměrně na příští rok (2020) tuto částku nenavrhovali. Může se 

objevit velice kvalitní jeden projekt za milion korun, který svým obsahem pro občana vysoce 

převýší svou kvalitou ostatní podané projekty. Tak proč mu nedat možnost? Prostě navrhujeme 

neomezovat rozpočet předkládaných projektů.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

MUDr. Vladimír Zámostný: 

„Já mám pár připomínek. Pár dotazů jsem posílal do kanceláře pana starosty. Na některé mi 

bylo zodpovězeno tak, že jsem odpovědi porozuměl, jiným odpovědím jsem neporozuměl. 

Osobně mám problém s formulací bodu 7.4, jestli na to kouknete. Respektive 7.3 „Zpracování 

výsledků a realizace“. Takže bod 7.3, já si to dovolím přečíst. Automaticky bude realizován 

nejúspěšnější návrh, bod 7.4 zní, že z ostatních návrhů, o nichž bylo hlasováno, budou 

realizovány návrhy na základě počtu obdržených hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího návrhu 

až do vyčerpání finančních prostředků. Můj dotaz zněl, jestli se nejdříve začne realizovat 

vítězný projekt. A teprve po jeho zdárné realizaci se skutečně přistoupí k realizaci projektů 

v dalším pořadí. Bylo mi odpovězeno. V podstatě nijak. Odpověď… omlouvám se, ztrácím se. 

Budu citovat: „Vizte vypořádání mé druhé připomínky.“ Má druhá připomínka byla: „Neměla 

by být uvedena alespoň orientační maximální výše projektů? Například 30 – 40 % z celkové 

vyčleněné částky.“ 

Prostě mi to připadá, že odpověď odpovídá na něco úplně jiného, než jsem se ptal. Takže 

zjednodušeně ještě jednou. Skutečně se bude realizovat vítězný projekt a teprve po jeho úspěšné 

realizaci se přistoupí k realizaci ostatních projektů? To je v podstatě pravý opak toho, co se děje 

v letošním roce. Že vlastně vítězný projekt prakticky stojí a já si nedělám iluze, že se zrealizuje 

v dohledné době a v podstatě první, co se zrealizovalo, byl projekt na pátém místě. Nic proti 

tomu, ale prostě ty formulace v Pravidlech pro mě nejsou čitelné. A potom si neodpustím 

poznámku. Já jsem vznesl víceméně přání, zda by bylo možné, aby dejme tomu, dva naši 

zastupitelé se zúčastnili projednávání jednotlivých projektů v podstatě v rámci diskuze 

nad případnou realizací na zasedání RM. Zda je to schůdné, či neschůdné. Byť bez možnosti 

hlasování. Odpověď zněla, že je záležitost výhradně v kompetenci Rady města Sedlčany, což 

mě trošku nepotěšilo.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Pokusím se vysvětlit. Automaticky bude realizován nejúspěšnější návrh. To je jeden bod 

a druhý zní, že z ostatních návrhů, o kterých bylo hlasováno, budou realizovány návrhy 

na základě počtu obdržených hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího návrhu až do vyčerpání 

vyčleněných finančních prostředků. Tak tady to vůbec nepředjímá, že by to mělo (realizace) 

nějakou časovou posloupnost. Z textu opravdu tak nečtu, jak bylo uvedeno. A ani to tak 

nevnímám, že by měl být nejprve realizován vítězný projekt. A až bude zrealizován, pak teprve 

další v pořadí. To bychom se jich v tom roce vůbec nemuseli dočkat. Tak já to rozhodně takto 

nevnímám, a jestli uvedené nějak srozumitelněji ještě formulovat... Časovou posloupnost 

z tohoto důvodu tam nevidím.  

Pokud se týká té odpovědi, tak to není myšleno, že by se zastupitelé nemohli zúčastnit, toho 

projednávání. Ale my to těžko můžeme podvázat do pravidel participativního rozpočtu. Protože 

ze zákona je jednání RM neveřejné a RM musí schválit koho na své jednání, nebo na jednotlivé 

body přizve. Osobně s tím vůbec nemám problém, aby se zastupitelé, kteří budou mít zájem, 
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zúčastnili projednávání tohoto tématu na jednání RM. My vás musíme na jednání pozvat, nikoli, 

že to budou stanovovat Pravidla participativního rozpočtu.“ 

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Jenom technickou. Navážu na pana MUDr. Vladimíra Z8mostného. Všiml jsem si, 

že z participativního rozpočtu je zastupitelstvo od příštího roku vyloučeno. Zastupitelstvo tam 

nemá žádnou roli. A to přece, když jsme debatovali o participativním rozpočtu, tak jsem měl 

pocit, že tam nějaká role zastupitelstva bude. Čili pořád nevím, zda se jedná o veřejné 

prostředky. Stále se jedná o zdroje, které jsou v městské kase. K nejúspěšnějšímu projektu. 

Z hlediska počtu to může být jaksi nejlepší projekt, ale neznamená to, že z hlediska priorit města 

to musí být ten nejlepší projekt. Automaticky říci, že projekt, který obdrží nejvíce hlasů, se 

bude automaticky realizovat… Nevím. Jestli by nebylo lepší předložit zastupitelstvu ty projekty 

v pořadí a zastupitelstvo svým hlasováním stvrdí veřejný zájem.“  

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dovolím si odpovědět. Tady pane inženýre bychom vaším návrhem opouštěli princip 

participativního rozpočtu, kde zastupitelstvo bude vstupovat vlastně do toho, který projekt se 

dělat bude a může popřít i výsledky hlasování. Smysl participativního rozpočtu vnímám tak, 

že zastupitelstvo pouze rozhodne o nějaké částce, která je věnována invenci občanů, co z těch 

peněz chtějí udělat. A jejich prezentace potom samozřejmě může ovlivnit i hlasování občanů 

a občané rozhodnou hlasováním, co z těch peněz se bude realizovat. A samozřejmě zastupitelé, 

jako každý jiný občan, tak mají možnost zúčastnit se prezentace jednotlivých projektů. 

Ale záměrně to v nových pravidlech na nové období nastavujeme tak, jak je běžné, že celý ten 

proces k vítězným projektům už běží mimo zastupitelstvo a je to záležitost občanů. Pokud jsem 

studoval jednotlivé materiály k participativním rozpočtům měst, pak tomu je právě takto.“ 

 

Ing. Blanka Vilasová: 

„Jen jsem chtěla připomenout tu věc, že my jsme si vlastně při zasedání zastupitelstva v květnu 

i v červnu přislíbili, nebo bylo nám přislíbeno, že budeme přizváni do jakési pracovní skupiny, 

či na pracovní jednání k přípravě podkladů na participativní rozpočet. Nakonec jsme dostali 

výsledný materiál, k tomu jsme se měli vyjádřit. Panu doktorovi byla dvě doplnění zamítnuta. 

Mně některá zamítnuta nebyla, některá byla. Ale právě si myslím, že v rámci nějaké 

komunikace, nějakého setkání je mnohem výhodnější docházet ke konečnému podkladu, než 

že se to pošle a zase se posílají odpovědi zpátky. Zkrátka pokud jsme si to přislíbili, tak jsme 

se setkat mohli a měli a měli jsme to dopracovat, abychom byli všichni spokojeni, jde nám 

o stejné věci. Nicméně děkuji za dopracování našich připomínek. Spoustu praktických věcí 

skutečně zařazeno bylo. Ale mám tam věci praktické, jestli se mohu zeptat. V bodě pět, setkání 

s veřejností. Je stanoven pouze jeden termín. Pokud někdo chce prezentovat, ale nedostane se 

na místo, tak zřejmě to tomu participativnímu rozpočtu nevadí, je zařazen, může se hlasovat. 

Ale je možno dát takovému člověku možnost prezentovat ten svůj projekt například 

na facebookové stránce města? Aby měl možnost tu prezentaci předložit jiným způsobem než 

osobně. Zkrátka nějakou náhradu. Vyjít vstříc. Protože skutečně se může stát, že někdo 

nemůže.“ 

  

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Toto je nová věc, o které jsme nejednali. A ani zpracovatelé harmonogramu. Nedovedu si 

představit, jestli se to dá kvalitně na facebooku odprezentovat způsobem, aby to bylo 

komplexně vnímáno jako projekt ve své celé hodnotě.“ 

  

Ing. Blanka Vilasová: 
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„Já to neměla připravené. Napadlo mě to teď. Protože dneska děláme participativní rozpočet. 

Možná když se ten člověk bude snažit a k příspěvku přidá komentář. Asi to není problém. 

Nebude vyřazen, zkrátka.“ 

  

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Požádám pan Bc. Ondřeje Vodňanského, který zpracovával většinu těch věcí.“ 

 

Bc. Ondřej Vodňanský: 

„Nemáme problém, že bychom to nemohli zveřejnit. Je to takto připraveno, jak říkal pan 

starosta, textově. Ale problém to určitě není.“ 

 

JUDr. Filip Růzha: 

„K té prezentaci. Myslím si, že i pokud to nezahrneme do Pravidel, tak pokud se poskytne všem 

stejný prostor, pak se řekne, tady máte prostor pro to na facebook města umístit nějakou 

shrnující prezentaci, třeba s obrázkem, tak to nebude z mého pohledu žádný problém. To 

znamená, nemusí to podle mě být v tom textu, pokud se to takto povede, považuji to za docela 

dobrý nápad, že se to dostane třeba k více uživatelům. Jenom první věc. 

Druhou bych si dovolil k odstavci označeném 1.1. Vím, že jsme k tomu měli možnost se 

vyjádřit, omlouvám se, že jsem ji nevyužil, ta věta končí „avšak mimo osobní zájem 

na projektu“. Já vím, co se tím chtělo říci, nebo myslím si, že vím, co se tím chtělo říci, 

ale myslím si, že pokud by tam tenhle dovětek nebyl, možná by to bylo prospěšnější tomu celku. 

Mohu to podat jako návrh, pokud by to mělo znamenat odsunutí projednání těchto Pravidel 

participativního rozpočtu, tak to samozřejmě vezmu zpátky. 

A poslední věc, jenom technická, když se to bude prezentovat, viděl jsem ten harmonogram, 

mělo by se to prezentovat veřejnosti od listopadu, jestli se nemýlím, navrhoval bych, nebo 

k diskuzi dávám k uvážení pojmenování „Participativní rozpočet“; přece jenom i pro mě je to 

dost složité jenom na vyslovení, aby to bylo trošku chytlavější, navrhuji to nazvat třeba „Nápad 

pro Sedlčany“. Vystihuje to podle mého názoru tu podstatu, participativní rozpočet to technicky 

je a teoreticky by se to dalo prezentovat a mít třeba větší zásah. Děkuji.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ještě požádám o vyjádření pana tajemníka, ale oni tam teď s kolegou zpracovávají ještě něco, 

ale pan tajemník byl také účasten přípravy všech těch materiálů. Jinak za mojí osobu ta úprava 

navržená panem doktorem v té první větě a pak to vložení do těch pravidel prezentace 

na Facebook města, s tím opravdu nemám problém. Ale možná tam bude potřeba, aby potom 

naše Oddělení ICT, zejména pan Bc. O. Vodňanský, trošku přizpůsobili tu prezentaci. Ne vždy 

ta předkládaná kvalita bude v té podobě, jak by si mediální prostor města zasloužil, aby to 

bylo.“ 

 

Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník MěÚ Sedlčany: 

Děkuji za slovo, všem vám přeji dobrý večer. Nevím, zda je mi rozumět?  

Požadavky, které vznesla paní Ing. B. Vilasová, se týkají bodu 5.1, tam bych skutečně 

doporučoval ponechat možnost setkání předkladatelů s veřejností, to že proběhne jedno ucelené 

setkání s veřejností, obdobně jako proběhlo v letošním roce (2019) před zastupiteli, je vhodné 

a myslím, že projekty a jejich předkladatelé si to zaslouží. To také znamená, že občané musejí 

hledat vzájemnou shodu, právě i to lze v uvedeném spatřovat… Předkladatelé by se měli 

shodnout na termínu, představit společně své projekty veřejnosti, občanům. 

Omezovat představení pouze na facebook, by úplně nebylo vhodné, a naopak ten projekt by byl 

handicapován, protože na tom facebooku nám diskutuje nebo jej užívá zase určité spektrum 

nebo určitý segment veřejnosti. Představení projektů dopřejme každému, kdo bude chtít přijít. 
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Zde spatřuji moment, že navzájem mezi sebou lze otevřeně diskutovat, všichni otevřeni soutěži, 

argumentaci. Je vhodné se též poznat mezi sebou, také vidět.  

K připomínce, zda je možné nějakým výraznějším způsobem projekty prezentovat 

na facebooku města Sedlčany. Samozřejmě je to možné. Bude za tímto účelem poskytnut 

jednotný rámec, aby záležitost měla svoji úroveň a svůj obsah. 

Podmínku uvedenou v návrhu Pravidel svědčící o potřebě prezentace před občany bych 

doporučoval zastupitelům ponechat. Od toho je participativní rozpočet, aby předkladatelé se 

před občany dokázali pochlubit, dokázali věc prezentovat veřejně a samozřejmě veřejnost 

nebude jistě hodnotit vlastní kvalitu prezentace, ale předmět předloženého projektu, obdobně 

jako tomu bylo i letos (2019) před zastupiteli. 

Pokud se týká ještě toho, co říkal pan doktor (JUDr. Filip Růzha), myslím, že to vnímáme 

všichni správně, co tím rozumíme (svědčí o parciálním zájmu právnického subjektu apod.), 

ale pokud si uvedený text nepřejete, je to možné vynechat. Myslím si, že členové RM a ZM 

jsou natolik moudří, že toto dokážou rozpoznat. Nicméně i uvedené sousloví bych spíše 

doporučoval v textu ponechat, protože představuje určité výstražné znamení: „Mějte se 

na pozoru!“ Záležitost berte tak, že veřejná prospěšnost, nebo obecně prospěšný zájem je zde 

na prvním místě.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Nevím, jestli ještě byl nějaký dotaz? Děkuji, teď se hlásí ještě paní Ing. B. Vilasová.“ 

 

Ing. Blanka Vilasová: 

„Děkuji. Já jsem v žádném případě neměla na mysli, že by se omezovalo veřejné setkání 

s občany, ten návrh byl pouze v případě, že člověk se nemůže dostavit na to veřejné setkání 

s občany, jako takový doplněk, jako takové rozšíření, možnost vlastně prezentovat i jiným 

způsobem. Jinak samozřejmě chápu, že setkání s veřejností je maximálně prioritní záležitostí 

každého toho projektu. 

Mám tady ještě dvě praktické věci, ještě doplnění harmonogramu. Bod 4 v tabulce Rozhodnutí 

rady města o vyřazení projektů a sdělení výsledků. Chtěla bych navrhnout nějakou větší 

specifikaci sdělení výsledků. Je to sdělení výsledků pouze těm účastníkům nebo je to také 

zveřejnění? Já mám pocit, že by se to mělo i zveřejnit. 

A současně bod 5 Předložení s odstraněním vytknutých nedostatků; doplnila bych sousloví 

„po individuální debatě s předkladateli“, protože pokud bude někdo předkládat bez tohoto 

individuálního setkání, tak vlastně nebude přesně vědět, co se od něj chce změnit, byť to bude 

tedy napsáno nějakým textem. Já jsem se sama přesvědčila, když byl můj projekt vyřazen o tom, 

že to setkání je velmi důležité, protože člověk přesně ví, co se to od něho požaduje, a potom 

přepracuje podklad přesně tak, jak je potřeba. Děkuji.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dovolím si k tomu harmonogramu, ten 4. bod „Rozhodnutí rady města o vyřazení…“, tak 

v každém případě my zveřejňujeme nejen usnesení z RM, ale i Zápisy RM, takže bude to 

samozřejmě zveřejněno i v rámci zveřejnění usnesení, a nevidím vůbec důvod, proč bychom to 

neměli zveřejnit. Naopak kolem participativního rozpočtu by mělo vše probíhat veřejně. 

Předložení a odstranění vytknutých nedostatků je problematika k individuálnímu projednání 

přímo s předkladatelem projektu, jinak by se ani předkladatel nedozvěděl, že jsou 

k předkládanému projektu nějaké připomínky.“ 

 

Ing. Blanka Vilasová: 

„Přesně tak, já jsem to myslela jenom doplnit do té tabulky textem, mohu to poslat e-mailem, 

cokoliv.“ 
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Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník MěÚ Sedlčany: 

„Ještě jednou děkuji za slovo. Text v bodu 4 představuje „Rozhodnutí…“. Samozřejmě 

Pravidla, případně s tím související harmonogram neobsahuje detailní věci, ovšem uvedeným 

údajům rozumíme, že dne 19. února 2020 je naplánováno zasedání RM. Právě tento den 

(19. února 2020) bude předkladatel o výsledku informován. My jsme schopni zpracovat 

výsledek projednání z uvedené RM ještě ten večer, a na kontaktní adresu, která bude 

předkladatelem poskytnuta, zaslat žádanou informaci. Předkladatel bude neprodleně vědět, jaké 

nedostatky jsou žádoucí odstranit; v podstatě dát dohromady, aby předkládaný projekt byl 

nakonec bezvadný a mohlo být o něm dále jednáno. Takto textu rozumějme, ačkoli detailní 

popis neobsahuje.  

Ze zkušeností z tohoto roku (2019), i když vy máte třeba negativní (Ing. Blanka Vilasová), si 

myslím, že jsou spíše pozitivnější, pokud se procesu týká. Informace předkladatel obdrží 

promptně, ještě ten večer.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji, také to tak vnímám.“ 

  

Pan Richard Otradovec: 

„Jenom krátce k tomu veřejnému setkání. Nevím, jestli Blanka (paní Ing. Blanka Vilasová) 

myslela předkladatele, který se nemůže dostavit na to veřejné setkání, nebo toho návštěvníka. 

Myslím, že předkladatel by ve svém vlastním zájmu měl přijít seznámit veřejnost, a kromě toho 

veřejného setkání se mu potom dostane prostor, jak v Radnici, případně jak tady bylo sděleno 

panem tajemníkem v nějakém rámci na facebooku. Takže si nemyslím, že by to byl vyloženě 

nějaký problém. To je všechno.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji. Ještě někdo do diskuze?  Pan Ing. Pavel Švagr, CSc.“ 

 

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„K bodu označeném 2 – Požadavky na návrh projektů. Realizace musí být, nebo realizace bude 

zahájena do dvanácti měsíců od hlasování. Hlasování je v květnu 2019, tzn., že realizaci 

můžeme zahájit v rozpočtovém období roku 2021. Vnímám tady problém, protože těžko 

můžeme hlasovat o rozpočtu na rok 2021. Čili realizace by měla začít v rozpočtovém roce, 

kdy hlasování proběhne, to znamená v roce 2020, určitě ne do dvanácti měsíců od hlasování. 

První technická poznámka, myslím si, že je velmi důležitá, protože zastupitelstvo schvaluje 

rozpočet, nikdo jiný, a zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2020, a vymezuje participativní 

částku na rok 2020. Technická. Čili nemyslím si, že by bylo dobré přenášet to do dalšího 

rozpočtového období. Skoro bych řekl, že s tím nesouhlasím. To za prvé. 

Za druhé, bod označený 2.8 – sousloví „Projekt se nesmí týkat údržby…“. Když se podíváte 

na ty body, tak ale připouštíme, že v tu chvíli může padnout návrh na výstavbu nebo opravy 

městského nemovitého majetku, to si myslím, že také není smysl. Čili tady bych doporučil 

rozšířit údržby oprav chodníků, komunikací a jejich součástí, ale také nemovitého majetku 

města. Určitě participativní rozpočet neslouží na investice nebo na něco takového, 

do nemovitého majetku města, jestli si rozumíme.“ 

  

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Pane inženýre já bych teď hned na tu druhou věc odpověděl; Participativní rozpočet nemůže 

nic jiného řešit než veřejný prostor, čili ten veřejný prostor je majetkem města, a pokud je to 

třeba park, …“ 
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Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„A je to nemovitý majetek?“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ano, je to pozemek.“ 

  

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Rozumím, mě tady šlo spíš skutečně, aby se tato záležitost netýkala budov a takovýchto věcí, 

nemovitostí, vyloženě. Je to na debatu.“ 

  

Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník MěÚ Sedlčany: 

„Ještě velmi krátce, proč předkladatelé uvažovali lhůtu 12 měsíců. Vycházeli ze zkušeností 

z některých projektů v jiných městech, které byly složitější a v hlasování vyhrály. Některé 

nebyly zahájeny a realizovány ani do těch 12 měsíců. Je to zejména z důvodu vedeného 

správního řízení, případně z ohledu k územně plánovací dokumentací nebo i z důvodů dalších. 

Myslím si, že vy všichni rozumíte tomu, jak procesně dlouho trvají tyto záležitosti, nicméně 

když role zastupitelů bude taková, že vůle občanů bude přenesena do vůle zastupitelů, tak 

zpracovatelé dokumentu předpokládali určitou kontinuitu rozpočtů, nestihne-li se dobrá věc 

v roce jednom, tak může přejít do roku druhého, jestliže pro to bude potřebná vůle.“  

 

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Souhlasil bych s Vámi pane tajemníku za předpokladu, že do procesu participativního 

rozpočtu bude nějakým způsobem vtaženo zastupitelstvo. Ale to v tuto chvíli není. V tuto chvíli 

participativní rozpočet je celý v kompetenci RM. Čili kdyby do toho bylo vtaženo 

zastupitelstvo, tak ano, protože tam bude ta kontinuita schvalování rozpočtu v mezích 

zastupitelstva. Ale tady opravdu realizace bude zahájena do 12 měsíců, čili tady se chce 

po zastupitelstvu, aby rovnou už vzalo na sebe v uvozovkách „závazek“, že něco schválí 

v rozpočtu na rok 2021.“ 

  

Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník MěÚ Sedlčany: 

„Promiňte ještě takovou poznámku, tato situace může nastat právě s jedním naším projektem, 

nicméně jestliže prostředky byly alokovány v rozpočtu předchozího roku a nebyly 

na schválenou akci spotřebovány, tak s nimi dobrý hospodář počítá pro rozpočtové období 

příští.“  

  

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Ano, dobrá, rozumíme si, pominu-li tedy v bodě 7 to, co jsem říkal, že tady není nikde zataženo 

do té debaty zastupitelstvo, tak v bodě označeném 8.2, kde je uvedeno, že „Projekt 

participativního rozpočtu je s ohledem na objem finančních prostředků…“, máme schvalovat 

Pravidla participativního rozpočtu a neschválili jsme ten objem, pokud kdokoliv ze zastupitelů 

přijde na jakýkoliv jiný objem, bude se o něm hlasovat jako součást rozpočtu 2020. Čili tady 

teď formálně těžko je možné říkat, že RM má kompetenci, protože ji nemá, protože dopředu se 

neví, jaký bude ten objem finančních prostředků. Vnášíme tady pojem myslím si opět 

nekorektně. Potom další věta je „Rada města Sedlčany schvaluje vítězné projekty a zároveň je 

oprávněna schvalovat jakékoliv změny“. Tak RM schvaluje vítězný projekt, vítězné projekty 

dokonce, a zároveň je oprávněna schvalovat jakékoliv změny. Co si pod tou jakoukoliv změnou 

mám z hlediska Pravidel představit? Protože znova říkám, že nejvyšším orgánem je 

zastupitelstvo, a zastupitelstvo zplnomocnilo RM do výše určité částky, na které tady byla 

shoda. Takže opakuji, že by tady do toho nějakým způsobem mělo být zastupitelstvo vtaženo, 
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respektive fakt nevím, co to znamená oprávněna i schvalovat jakékoliv změny, to znamená 

vyloučit, nerealizovat, cokoliv. Technicky.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„K bodu označenému 8.2 My se zde odvoláváme na nějaký předpokládaný objem, ale asi to 

tam nepatří, nebo nemám problém to prostě z té věty vypustit. Projekt participativního rozpočtu 

je v kompetenci Rady města Sedlčany. Čili tímto vyřčeným, by to bylo ošetřeno a zároveň by 

byla RM oprávněna schvalovat jakékoliv změny. To je třeba záležitost té nádrže Na Potůčku, 

že má svoje složitosti, svoje těžkosti a pokud budeme čekat dva měsíce, než se sejde 

zastupitelstvo, abychom nějakou součást projektu změnili z důvodu vnějších vlivů, tak je to 

trochu zdlouhavé a nepraktické. Pro projekt a RM. Jinak pokud si zastupitelstvo vymíní, 

že změny je oprávněno schvalovat zastupitelstvo, tak já s tím problém nemám. Ale budeme se 

pak posouvat v časové řadě k tomu příštímu roku.“ 

 

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Nechci záležitost komplikovat. Jen si myslím, že by tady ta alternativa směrem 

k zastupitelstvu měla být zanesena. Konkrétně bych navrhl tuto kompetenci v tom bodě pět, 

kde je poslední věta ve znění „a o dalším postupu bude rozhodovat Rada města Sedlčany“, já 

bych tam klidně doplnil „případně zastupitelstvo“. Prostě bych tam tu možnost, že v některých 

komplikovaných případech i právně bude potřeba věc postoupit ZM, aby tady byla kompetence 

zastupitelstvu dána. Přece jen jsou to nějaká Pravidla.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Neměl bych s tím problém. Ale pan tajemník se chce vyjádřit.“ 

 

Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník MěÚ Sedlčany: 

„V pořádku.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

Takže v obou bodech obohatíme text o znění: „… je oprávněna Rada města Sedlčany nebo 

Zastupitelstvo města Sedlčany.“ 

 

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Ještě bych rád dořešil těch dvanáct měsíců. Jaký je názor… Realizace zahájena do 12 měsíců 

od … Fakt si myslím, že schvalujeme participativní rozpočet. Respektive ty akce by se měly 

zahájit v tom rozpočtovém roce. A samozřejmě pokud se nezahájí, tak je možné si je osvojit 

jako součást rozpočtu pro příští období. S tím nemám vůbec žádný problém. Ale myslím, 

že rozpočtově je to tak správně.“ 

  

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak my tam předpokládáme i v navrhovaném harmonogramu, že bude realizace v kalendářním 

roce podání a schválení. Tak tady to jde trošku proti tomu. Možná kdybychom ten bod označený 

2.2 upravili, že realizace proběhne do šesti měsíců od …“ 

 

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Ona nemusí proběhnout. Tam je důležité, aby byla zahájena.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Bude zahájena do šesti měsíců. A pak RM nebo ZM má kompetenci se o tom bavit do příštího 

roku. Takže 12 měsíců bychom zaměnili za 6 měsíců.“ 
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Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Je to do konce roku.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ano. Abychom potom neříkali, že to musí být do 14. prosince, například… Takže realizace 

bude zahájena do konce kalendářního roku. 

Souhlas takto většinový? Ještě se o slovo hlásí pan Richard Otradovec.“ 

 

Pan Richard Otradovec: 

„Ještě se krátce vrátím k bodu 8.2, jak tam bylo uvedeno sousloví „schvalovat jakékoliv 

změny“. Jestli by tam nemělo být, je to takový návrh, uvedeno ještě sousloví „po dohodě 

s předkladatelem“. Aby se z projektu, který byl předložen, nestal úplně jiný projekt. Jenom 

jestli chápu dobře ten bod 8.2.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Jakékoliv změny po dohodě s předkladatelem projektu.“ 

 

Pan Richard Otradovec: 

„To je jen můj návrh. Snad chápu ten bod správně.“ 

  

Ing. Martin Severa: 

„Tam máte tu formulaci „které jsou v její kompetenci“. Tím se vlastně zakryje i finanční objem 

a cokoliv. Že v podstatě se může rozhodovat o zakázkách do nějakého finančního limitu.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Souhlas. Tady to, co říká pan R. Otradovec, ono to tam trošku naráží na problém, že ta změna 

bude vyvolána tím správním řízením, které ten projekt provází a pak předkladatel změnu musí 

povolit, jinak projekt nepůjde zrealizovat.“ 

 

Ing. Pavel Švagr, CSc. 

„Přesně to, jsem chtěl říci. Stále se jedná o městské peníze. Zodpovědnost za ně nemá 

předkladatel, zodpovědnost za ně má RM, případně ZM. Takže pokud jsou to změny vyvolané 

z důvodu veřejného zájmu, z důvodu města, případně se předkladatel odstěhuje... Cokoliv se 

stane. Myslím, že tady už není důvod.“ 

  

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Dobrá. Děkuji. Takže můžeme s tímto tento bod uzavřít?“ 

 

Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník MěÚ Sedlčany: 

„Jen v krátkosti. Prosím předpokládejte, že ti lidé, co budou mít s participativním rozpočtem co 

dočinění, myslím třeba i odbory městského úřadu… Tak samozřejmě nemohou a posléze ani 

RM principiálně měnit projekt, o kterém bylo hlasováno. To znamená, tady je potřeba dodržet 

linii projevu vůle. Jinak by se realizoval jiný projekt. Jak už jsme tu nastínili. To je ještě jeden 

moment, na který je třeba upozornit. Druhá věc je, že úpravy, které jste nyní navrhli z pozice 

zastupitelů, jsou myslím, všechny naprosto v pořádku. A chápu to tak, že jsou určeny zejména 

směrem k veřejnosti, aby veřejnost předkládanému dokumentu rozuměla. Jinak samozřejmě 

některé ty poznámky, pokud se týká kompetencí RM a ZM… Kompetence tento dokument 

samozřejmě nikdy nemůže změnit, jsou založeny zákonem o obcích, čili kdyby úpravy 
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v kompetencích dokument neobsahoval, tak samozřejmě zastupitelstvo kdykoliv do procesu 

můžete vstoupit a své kompetence si na sebe převzít. Nejedná o výhradní kompetence RM.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji. K předloženému ještě tady zapadla myšlenka pana doktora Filipa Růzhy, zda by slovo 

„participativní“ bylo možno nahrazovat lidovějším a srozumitelným výrazovým prostředkem. 

K tomuto názoru se kloním. A můžeme to vložit přímo do názvu „Pravidla participativního 

rozpočtu 2020 – nápady pro Sedlčany“. Nebo něco takového. Nemám s tím problém.“ 

 

JUDr. Filip Růzha: 

„Nemusíme měnit název. Může to zůstat takto. Stejně je to internější dokument, a pak na tu 

komunikaci s veřejností můžeme použít ten lidovější.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Souhlasím. A nemáme určitě jako zastupitelé problém, aby to bylo prezentováno takovouto 

formou.“ 

 

Ing. Blanka Vilasová: 

„Děkuji. Bude to rychlé. Já jen co se týče názvu participativního rozpočtu, že jsme to navrhovali 

od samého začátku, že se to má zlidovět ten název a navrhovali jsme od začátku „Společně 

pro Sedlčany“. S podtitulem. Je to na vás, nebo je to na nás. Navrhovali jsme dokonce i návrh 

loga a tak jsem ráda, že konečně je na to slyšeno. Děkuji.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji. Takže prezentace touto formou není nic proti ničemu. Ještě někdo se hlásí? Pokud ne, 

tak bych přečetl návrh usnesení, ale s tím, že participativní rozpočet, respektive ten dokument 

(Pravidla participativního rozpočtu) bude upraven o připomínky, které vyplynuly z dnešní 

diskuze, ale ke kterým jsem vnímal obecný souhlas. Máme to zachyceno?“ 

 

Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník MěÚ Sedlčany: 

„Všechno máme zachyceno.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru byla ukončena. 

 

Do rozpravy veřejnosti se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany souhlasí s uspořádáním dalšího ročníku Participativního 

rozpočtu města Sedlčany v roce 2020, jehož alokovaná částka bude zapracována do návrhu 

rozpočtu města Sedlčany pro rok 2020.“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 21; proti 0 zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 94/2018-2022. 
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„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje soubor předložených dokumentů určujících Pravidla 

participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2020, podávání projektů, jejich hodnocení 

a výběr, možnosti hlasování, včetně stanoveného harmonogramu.“ 

Hlasování: z přítomných 20 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 21; proti 0 zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 95/2018-2022. 

 

Předsedající veřejnému zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, předal 

referenční slovo panu místostarostovi. 

  

 

7. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

Slova se k uvedené problematice ujal pan Mgr. Zdeněk Šimeček, který zastupitele provedl 

majetkoprávními záležitosti města, zahrnutými do programu jednání ZM. 

Konstatoval, že prostřednictvím Odboru majetku a Rady města Sedlčany je předloženo 

k projednání celkem deset bodů. Podkladové materiály, což jsou Důvodové zprávy, Návrhy 

usnesení včetně grafických Příloh, případně další byly zaslány spolu s Pozvánkou na dnešní 

jednání, a to pro každý bod samostatně.  

 

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

ve věcech majetkových do vlastnictví města Sedlčany 

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Budu pokračovat sedmým bodem programu, což jsou majetkoprávní záležitosti města. 

Prostřednictvím Rady města Sedlčany a Odboru majetku je předloženo celkem deset bodů 

k projednání, jak již bylo uvedeno. 

První je převod spoluvlastnických podílů z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města.  

Jedná se o pozemky naproti restauraci Na Vyšehradě a toto vypořádání bylo schváleno již 

na zasedání 13. května 2019. Součástí dokumentace je snímek KN mapy a kopie návrhu Kupní 

smlouvy a kopie návrhu Smlouvy k bezúplatnému převodu.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava přítomné veřejnosti: 

▪ bez příspěvku. 

 

Možnost vystoupit v rozpravě a vlastní rozprava byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany v souladu s přijatým usnesením ZM č. 70/2018-2022 ze dne 

13. května 2019, k původnímu pozemku parc. č. 332 v k. ú. a obci Sedlčany a rovněž v souladu 

s usnesením Rady města Sedlčany RM 20-358/2018-2022 ze dne 24. července 2019 schvaluje: 

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

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

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

Sedlčany, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej spoluvlastnického podílu 

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

10.000,00 Kč; 
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b) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

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

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

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

nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod spoluvlastnického podílu 

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

Sedlecké).“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 19, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování (mimo jednací místnost) 2, hlasování přítomen, avšak nehlasoval 0.  

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 96/2018-2022. 

 

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

do vlastnictví města Sedlčany 

K převodu pozemků v k. ú. Sedlčany z vlastnictví České republiky – Státního pozemkového 

úřadu do vlastnictví města Sedlčany referující sdělil: „Jedná se o souhlas Zastupitelstva města 

Sedlčany, který je nezbytný k Žádosti podané na Státní pozemkový úřad ČR k bezúplatnému 

převodu pěti pozemků pod hrází retenční nádrže.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava přítomné veřejnosti: 

▪ bez příspěvku. 

 

Možnost vystoupit v rozpravě a vlastní rozprava byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany v souladu s usnesením Rady města Sedlčany č. RM 22-

394/2018-2022 ze dne 21. srpna 2019 schvaluje 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 majetku ČR – 

Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 20, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování (mimo jednací místnost) 1, hlasování přítomen, avšak nehlasoval 0.  

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 97/2018-2022. 

 

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

u Třebnic, obec Sedlčany 

Referující sdělil, že se jedná o prodej části pozemku parc. č. 144/1, o výměře 219 m2 manželům 

do SJM za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2  tj. za celkovou kupní částku 21.900,00 Kč. Jedná 

se o veřejné prostranství před jejich rodinným domem. 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

MUDr. Andrea Chromcová:  

„To jsou všechny ty zobrazené nemovitosti? Nebo tam chtějí odkoupit všechny ostatní pozemky 

kolem ostatních baráků?“ 

 

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 
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„Nikoli. Jedná se o pozemek parc. č. 144/1 a v druhé Příloze je označena jeho část, která je 

odměřena geometrickým plánem, takže se jedná jenom o to území červeně vyznačené, což je 

nově vytvořený pozemek parc. č. 144/22. Z grafiky je patrná výseč. Je to Příloha označená 

7.3.3, která obsahuje geometrický plán, kterým je odměřena část původního pozemku.“ 

 

▪ bez dalšího příspěvku. 

 

Rozprava přítomné veřejnosti: 

▪ bez příspěvku. 

 

Možnost vystoupit v rozpravě a vlastní rozprava byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany v souladu s usnesením Rady města Sedlčany č. RM 22-

395/2018-2022 ze dne 21. srpna 2019 schvaluje prodej 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, 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.  

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje Ing. Miroslava Hölzela, starostu města 

Sedlčany podpisem Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 20, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování (mimo jednací místnost) 1, hlasování přítomen, avšak nehlasoval 0.  

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 98/2018-2022. 

 

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

Jedná se o prodej dvora o výměře 139 m2 v Žižkově ulici v Sedlčanech do společného 

vlastnictví dvěma manželským párům za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2, což představuje 

celkovou kupní cenu 69.500,00 Kč. Přílohy k tomuto bodu jsou snímek katastrální mapy 

a návrh usnesení. 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava přítomné veřejnosti: 

▪ bez příspěvku. 

 

Možnost vystoupit v rozpravě a vlastní rozprava byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany v souladu s usnesením Rady města Sedlčany č. RM 22-

396/2018-2022 ze dne 21. srpna 2019 schvaluje 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 manželským párům, oba 

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

69.500,00 Kč.  

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje Ing. Miroslava Hölzela, starostu města 

Sedlčany, podpisem Kupní smlouvy.“ 
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Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování (mimo jednací místnost) 2, hlasování přítomen, avšak nehlasoval 0.  

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 99/2018-2022. 

 

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

Pan místostarosta sdělil, že v tomto případě realizace majetku města se jedná o prodej objektu 

Sedlčany č. p. 85 v ulici Nádražní. Ve stanoveném termínu se přihlásili 3 uchazeči a nejvyšší 

nabídka činila 4.909.000,00 Kč. Zastupitelé standardně mají k dispozici přílohy k tomuto bodu, 

tj. nabídky a návrh usnesení.  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Ing. Blanka Vilasová: 

„Děkuji, já bych se chtěla vyjádřit k věci, že si myslím, že zkrátka o prodeji tak významné 

nemovitosti by zastupitelstvo města mělo diskutovat mnohem dříve, než vůbec dojde k jakékoli 

soutěži. Předpokládám, že jsme řádní hospodáři a v rámci svého života ani my sami se 

nezbavujeme nemovitostí, svých vlastních nemovitostí, které jsme schopni udržovat 

a zvelebovat.  

Takže my máme vlastně odsouhlasovat prodej městského majetku, který by měl být využíván 

městem a našimi občany, ačkoliv osobně si myslím, že zatím nikdo z nás by nestál, že by to 

zkrátka osobně nikdo nedělal. Ta nemovitost je vlastně kousek od náměstí. Má velmi 

strategickou polohu. Od mého nějakého dospívajícího věku mi bylo vždy vštěpováno: „Když 

máš něco cenného, tak to zvelebuj a nikdy se toho nezbavuj“. Občané se mě často ptají, proč se 

město zbavuje všech bytů, proč se zbavuje některých nemovitostí? Myslím si zkrátka, 

že takovéto nemovitosti se neprodávají, ale zvelebují se a udržují v majetku města, pokud je 

město má. Takže jsem chtěla vlastně nějakým způsobem požádat o vyjádření především 

ekonomy, které mezi sebou máme. Chtěla jsem poprosit především pana Ing. Pavla 

Švagra, CSc. a pana Ing. Martina Severu, pana Ing. Františka Hodyse, jak se dívají jako 

ekonomové na prodej nemovitostí vlastněných městem. Je to velmi krásný dům, který obsahuje 

jeden obchod a sedm bytů, pokud mám správné informace a na některé věci mě upozorňují lidé, 

kteří třeba to věděli mnohem dříve než my, zastupitelé, že skutečně dochází k prodeji této 

nemovitosti a pozastavují se nad tím, ačkoliv my jsme se nepozastavili od 13. května 2019, 

když jsme jednali o rozpočtovém opatření. Zkrátka mě neuspokojuje v rámci tabulky 

rozpočtového opatření, kapitálové příjmy (prodej BF, DB č. p. 85) vůbec se člověk nepozastaví 

nad tím, že jde o nemovitost, o které dnes mluvím. Dokonce při projednávání majetkových 

záležitostí a o prodeji takto významných nemovitostí bych předpokládala, že k tomu dostaneme 

nějakou vizuální stránku a ne pouze položku v excelové tabulce. Já jsem dokonce si připravila, 

abych to mohla ilustrovat. Chtěla bych to poslat zastupitelům a ráda bych, aby to zůstalo potom 

u pana starosty, jestli bych mohla poprosit nějakým tímhle způsobem, je to návrh. Myslím si, 

že to je návrh, který ukazuje přesně to, co jsem chtěla říci. Je tam také fotografie domu, 

aby každý člověk, který z nás zastupitelů se připravuje na zastupitelstvo, tak položku v excelové 

tabulce, zkrátka přehlédne. Pokud dostane fotografii s katastrální mapou, již při řešení 

rozpočtového opatření, nikoli při řešení majetkových záležitostí, protože v rámci řešení 

majetkových záležitostí se tato věc na zastupitelstvu neprobírala. 

Jenom, abych upozornila nebo vysvětlila občanům, kteří jsou zde. Jde o dům, který je 

v Nádražní ulici naproti domu, kde je dole papírnictví SAMBA. Dnes je tam vietnamský 

obchod. Je to vedle pekárny BENEA. Je to velmi, já bych řekla „dům, ze kterého se dá udělat 

krásná budova“. Pokud ji budeme zvelebovat a pokud do ní budeme investovat a nikoliv jí 

prodávat. Já se omlouvám kupujícímu, ale velmi se zasazuji o to, abychom se jako město 

nezbavovali takových věcí, takových nemovitostí, protože si nemyslím, že je to správná věc. 
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A ještě jednou bych chtěla říct, ruku na srdce, každý z nás. Zbavili bychom se sami takové 

nemovitosti, pokud bychom ji měli a měli finance na její údržbu a její zvelebování? Chtěla bych 

požádat, protože mám i připraven náhradní protinávrh usnesení, aby například vedení města 

nebo úřad města, obecně rada města nebo Finanční výbor ZM, aby se naopak zabývali možným 

využitím takové budovy pro město Sedlčany a pro naše občany? A zkrátka, abychom se toho 

nezbavovali. Já to usnesení potom přečtu, protože poprosím, jestli třeba k tomu ještě někdo 

něco má. Děkuji.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Musím se ohradit k tomu, že by to byla nová věc, která se tady objevuje v tuto chvíli na jednání 

zastupitelstva. My jsme o prodeji tohoto objektu diskutovali minimálně celé minulé volební 

období a možná i v dřívější době. A ten objekt provozovala a do dneška vlastně provozuje 

společnost Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., která svého času provedla odstranění 

havarijního stavu střechy. Objekt je ve velmi špatném technickém stavu jako celek a posledních 

několik let tam byl v provozu pouze jeden byt. Dlouhodobě jsme řešili přidělení náhradního 

bytu, protože záměr prodeje trvá 5 a více let zpátky z důvodu toho, abychom neinvestovali 

v řádech milionů a možná více, rozhodně v řádech milionů a udrželi ho v bytovém fondu města, 

kde je současné nájemné 40 Kč/m2. Z tohoto výtěžku by se potřebná rekonstrukce samozřejmě 

umořila nájmem v řádech možná …, nechci tady nyní spekulovat, nepočítal jsem to. 

Ale rozhodně by to nebyly desítky let, možná bychom se bavili o daleko delší časové řadě 

a město má řadu investic, které jsou prospěšné veřejnosti ať je to v jakékoli oblasti např. 

od školství, kultury, sport apod. Samozřejmě komunikace atd. Dlouhodobě jsme posuzovali 

tuto investici do rekonstrukce tohoto objektu jako neekonomickou.  

Vyzváni k vyjádření byli i další zastupitelé, minimálně si uvědomme, že v tuto chvíli, pokud 

jsme na zastupitelstvu schválili zařazení této částky do příjmové části rozpočtu města, tak se 

ptám. Čím tento příjem nahradíme, pokud bychom se rozhodli ten dům si nechat a hledat 

využití? Doporučuji tedy, abychom skutečně v souladu s tímto vývojem a dlouhodobostí tohoto 

záměru od prodeje tohoto domu neustupovali.“ 

 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„Já jenom jestli se můžu zeptat. My jsme tam nebyli, nevíme v jakém technickém stavu ten 

dům je. Jestli už prostě není v krizovém stavu nebo tak. Nicméně bych se chtěl zeptat. Kolik 

tam případně těch bytů je k dispozici, kromě té prodejny, která je v přízemí a předpokládám, 

že nějaká ta cena těch 4.500.000,00 Kč, která tam byla za nejnižší podání, ta vychází 

ze znaleckého posudku, který jsme si nechali vypracovat. A jak je starý znalecký posudek? 

Jenom jestli bych se mohl zeptat?“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Vyhotoveno bylo znalecké posouzení, jestli se nepletu. Případně mne doplní pan P. Kuthan, 

vedoucí Odboru majetku. Bylo vypracováno začátkem letošního roku?“ 

  

Pan Petr Kuthan, vedoucí Odboru majetku:  

„Ano.“ 

 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka:  

„Kolik je těch bytů?“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  
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„Počet bytů? Problém je, zda tyto prostory se dají považovat za byty. V přízemí, co bydlel 

naposledy pan Kadeřábek, se v podstatě jednalo o holobyt. Jednu místnost.“ Prosím, o doplnění 

pana Ing. Jiřího Buriana.“ 

 

Ing. Jiří Burian: 

„Už se na to chystám. Tento dům byl velice nešťastně rekonstruován koncem osmdesátých let 

v rámci komplexní bytové výstavby programu Středočeského kraje. Původní byty v 1. patře 

objektu měly světlou výšku místností kolem 3. metrů, pak tam docházelo k nějakým stavebním 

úpravám na snížení kvůli tepelným ztrátám. A celá ta rekonstrukce tedy byla provedena velice 

špatně. Ten dům je skutečně ve velmi špatném technickém stavu a od suterénu počínaje, kde je 

absolutně mokro. My jsme před časem, je tomu tak 6 let, aspoň vyměnili střechu a klempířské 

prvky, aby do objektu nezatékalo. Jinak přes terasu směrem k té modlitebně, což je velice 

nešťastné místo, ze kterého do objektu také zatékalo. Prostě je ve velmi špatném stavebně 

technickém stavu. Nahoře jsou tři byty a dole je jeden. Jinak tam bývala prodejna. Mnozí z vás 

možná pamatujete, kdysi dávno, že tam byla taky čistírna nebo sběrna oděvů a další. Často se 

předmět využití měnil.  

Vyjádřit bych se chtěl k něčemu jinému. Tady padlo od paní Ing. B. Vilasové, že jsme prodali 

byty. To je strašlivý omyl. Ty byty jsme prodávali od roku 2007, ne že jsme se jich chtěli zbavit 

jako majetku města! To bylo vyloženě na tlak nájemníků. Oni se obávali o střechu nad hlavou. 

A poslední, co k tomu řeknu. Postupně každý rok šla určitá skupina bytů v různých částech 

města, tam kde jsme městské byty měli, do prodeje. Zásadně všechno bylo vždycky projednáno 

s nájemníky a zjištěna jejich vůle. Byla stanovena „pravidla hry“, limitována samozřejmě 

ze zákona a prodeje bytů byly vždycky realizovány za přítomnosti právního zástupce města. 

A poslední věc, kterou řeknu, že za tu dobu, teď doběhly prodeje v Západní ulici, město 

Sedlčany zhruba vytěžilo někde k 90.000.000,00 Kč, možná k 100.000.000,00 Kč. 

Nezapomeňte na jedno. Že 50.000.000,00 Kč jsme vrátili do zhodnocení tohoto majetku. Vy 

jste tady říkala, že by se měl majetek zhodnocovat, my jsme ho zhodnotili 50.000.000,00 Kč. 

Na to jsou doklady. A druhá věc je, že těch 40 až 50.000.000,00 Kč jsme ušetřili a neutratili 

z rozpočtu města, protože nás čekal veliký úkol, zajistit pro občany pitnou vodu. To nám 

nesmírně pomohlo snížit úvěrovou zátěž města. Takže, jestli jsme něco neprodali, tak je to 

pouze objekt č. p. 112. Smluvní uživatele jsme k prodeji bytů nepřesvědčovali. Ve zmíněném 

objektu Sedlčany č. p. 112 je 9 bytů a nikdy jsme nájemníkům neřekli: „Musíte to koupit!“ 

Do dneška tyto byty prodány nejsou, protože tam není nadpoloviční většina nájemníků, kteří by 

souhlasili s odkoupením. Takže jsem se jenom chtěl vyjádřit k tomu, co zde zaznělo.  

Dojděte se tam podívat (do č. p. 85), jak to vypadá uvnitř... Chtěl jsem jen reagovat na ten 

prodej bytů. My jsme se nikdy bytů nezbavovali! Byl to tvrdý tlak nájemníků!“ 

 

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Byl jsem vyzván k vyjádření. Tak se pokusím. Ona se doba mění, pan exstarosta to ví. Tenkrát 

to byla taková trošku politická záležitost. Všichni prodávali byty. Málokdo si byty nechával, 

protože byla filosofie, že vlastnictví bytů je základ rozvoje společnosti, doba se mění. Dnes ta 

doba se mění spíše k tomu nájemnímu bydlení. Vidíme, že je to trend. Taky se mění ceny bytů. 

Takže minulost je minulost a budoucnost je budoucnost. K tomu, co tady říkala paní kolegyně 

Ing. B. Vilasová obecně. Tak samozřejmě, je to dům na náměstí, z tohoto pohledu asi by bylo 

dobře, aby si ho město nechalo, protože určitě město má šanci pro něj najít nějaké využití, to 

za prvé. Za druhé – ekonomicky, město je bohaté ne? V tuhle chvíli? Peněz, myslím si máme 

relativně dost, můžeme si dovolit terminál za 60.000.000,00 Kč, proč bychom si nemohli 

dovolit zrekonstruovat dům na náměstí na nějaké využití pro budoucí účely. Určitě Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR nabízí a bude nabízet čím dál tím více kvalitnější programy na podporu 

nájemního bydlení, sociálního bydlení a především obcím. Pokud vím, tak je to 
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i na rekonstrukci stávajících domů, čili určitě by se dal najít dotační program, aby město získalo 

na tu rekonstrukci peníze. O tom jsem přesvědčený, že prostě ta filozofie Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR taková je, pan Ing. J. Burian možná ví víc, debatuje s nimi běžně. 

Paní Dostálová má podporovat obce a sociální bydlení, takže určitě ty dotační programy se 

otevřou. V minulosti to tak přece nebylo. Když se podíváme na tu dobu, když se tady ty byty 

v Sedlčanech začaly prodávat, tak dotační programy byly velmi omezeny a byly velmi divně 

nakonfigurovány, takže ta doba je dneska asi jiná. Samozřejmě pokud tam jsou, teda asi 4 byty 

nebo to, co tady zaznělo, tak určitě by město pro učitele, pro policii, pro lékaře do budoucna 

nějaké byty asi potřebovalo. Ten trend tady asi bude. Nevím, jestli má město možnost nějakých 

bytů někde jinde, ale určitě nebudou mít všichni tolik peněz, aby si třeba mohli vzít hypotéku. 

Nájmy rostou nejenom v Praze, ale asi i tady. Takže obecně, která varianta je správně, toť 

složité. Samozřejmě, pokud možná by bylo více času, tak by asi stálo za úvahu se znova 

v kontextu dnešních informací i toho dnešního vývoje podívat na případné využití tohoto domu 

města. Nebo má ještě město nějaký dům? Má vlastně, na druhé straně náměstí, že ano…“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Přesně tak. My máme poměrně hodně veliký objekt naproti a tam rozhodně neuvažujeme 

o prodeji. To je poměrně veliká rezerva na ty účely, o kterých je tady nyní z vaší strany řeč.“ 

 

Ing Pavel Švagr, CSc.:  

„Je to otázka, prostě možná kdybychom se podívali jako město na nějaký projekt, tak se najde 

využití i pro takto v podstatě zdevastovaný objekt. Zřejmě ta cena odpovídá tomu 

zdevastovanému objektu, ale každý i privátní investor bude v podstatě uvažovat jako město. 

Bude hledat finanční prostředky úvěrové nebo vlastní a bude chtít, aby ten barák přinesl nějaké 

zhodnocení. Bude uvažovat stejně jako město. Tak proč by město nemohlo uvažovat také tak. 

Čili ta úvaha paní Ing. B. Vilasové je na místě, aby se město třeba toho majetku nezbavovalo 

a skoro, když to takhle říká a skoro asi se ani proti tomu nedá příliš argumentovat nebo dá, ale je 

to vždycky padesát na padesát nebo 51 % a 49 %.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Děkuji, do rozpravy se hlásí další.“ 

 

Ing. Jiří Burian: 

„Zareagoval bych na to sociální bydlení. Prosím vás, to nebude ještě ani za pět let. Má-li se 

rozvinout v ČR sociální bydlení, musí být schválen zákon. O něm se už hovoří čtyři roky. 

Dodnes není vůbec shoda mezi jednotlivými resorty a vůbec není připraven ani návrh, který by 

přišel třeba do Legislativní rady vlády nebo přímo z MMR ČR, takže sociální bydlení ještě bude 

rozhodně v nedohlednu.  

A pokud se týká nájemního bydlení. To je věc každé obce, to nemá podporu a bude-li toto město 

potřebovat sociální bydlení, tak zajděte do spisovny. Je tam po mně projekt na 35 bytů, které 

se měly původně stavět tady dole naproti TATRANU, tam jak je nyní parkoviště. Bohužel se 

tehdy stalo, že škrtem perem došlo ke změně na Státním fondu pro bydlení, kde se přestaly 

dotovat sociální byty, přestalo se dotovat nájemní bydlení a pouze dnes, co můžete k bydlení 

získat, že dostanete od tohoto Fondu v podstatě podporu na splácení úvěru, respektive úrokovou 

míru. To není žádná podpora, to není dotační rámec. Takže jenom jsem chtěl zareagovat 

na vyřčené. Nájemní bydlení je záležitost jednotlivých obcí, nemají na to podporu kromě 

úrokových sazeb a sociální bydlení hned tak nebude, dokud nebude zákon. Legislativní proces 

je složitý. Než se návrh zákona dostane přes vládu do Sněmovny a případně k nám do Senátu, 

tak jsou to, i kdyby na něm pracovali, tak jsou to minimálně 2 roky, ale ještě na návrh nikdo 

nesáhl.“ 
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MUDr. Vladimír Zámostný:  

„Já jenom jednu stručnou poznámku. Chtěl bych se dneska vyjádřit k tomu, jestli danou 

nemovitost č. p. 85 prodat či neprodat. S tím mám trošku problém, protože do této chvíle jsem 

neměl absolutně žádné relevantní informace, jaký názor si o tom udělat, protože bych 

předpokládal, že teda bylo řešeno…, teda že minulé zastupitelstvo se tím zabývalo. Já jsem tady 

neseděl, takže z minula ty informace nemám a vlastně do této chvíle jsem je ani neměl, ano. 

Takže co se týče nějakého technického stavu, stavebního stavu, dovedl bych si představit, 

že teda v materiálech bude, dejme tomu, vyjádření dejme tomu Odboru investic nebo OVÚP 

ohledně této nemovitosti, abych měl teda nějaký objektivní náhled na věc. Takže v tuto chvíli 

doopravdy se k tomu vyjádřit asi nejsem schopen. Děkuji.“ 

 

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Jenom stručný komentář. Mezičasem jsem si našel na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj 

ČR, že Ministerstvo pro místní rozvoj ČR má letos pro obce na sociální byty miliardu korun. 

Tak já nevím do čeho to dávají.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Dobře, jenom upozorňuji, že je 19:03 hod. a budeme muset udělat přestávku na diskusi 

veřejnosti. Nicméně, dokončeme tento projednávaný bod.“ 

 

MUDr. Andrea Chromcová: 

„Takže jenom ve vší úctě k těm sociálním bytům. Nemyslím si, že dům v klasicistním stylu 

kousíček od náměstí by měl být zrovna přestavěn na sociální byty. Tak to je první věc. I kdyby 

na to byla jakákoliv dotace. A za druhé, ten barák je tak nádherný! Kdyby se citlivě 

zrekonstruoval a udělaly se tam krásné byty, které mají zachovány vysoké stropy, dá se to dát 

do mezonetů. Tak se následně dají pronajímat za pěkné peníze, které by splatily jakoukoli 

hypotéku, za kterou by se objekt zrekonstruoval. To je můj názor.“ 

 

Ing. Blanka Vilasová: 

„Děkuji. Ještě jsem chtěla říci, že pozemků, které jsou vlastně v okolí náměstí, nikdy víc 

nebude. Jde i o ten pozemek, byť se nemusí... Ať bude s tou budovou jednou cokoliv, zkrátka 

já říkám „nezbavujme se nemovitosti v okolí náměstí na strategické pozici“. Byť by šlo jen 

o pozemek. Zkrátka nikdy. Děkuji.“ 

 

Ing. Martin Severa: 

„Byl jsem vyzván, takže reaguji. Dnes je v podstatě vysoutěžena cena 4.909.000,00 Kč. S tou 

se částečně počítá ve výnosové části rozpočtu města. Zaznělo tu v podstatě hodnocení 

technického stavu, který je špatný a bude se muset nasypat 5 mil. Kč – možná, 10 mil. Kč, 

možná 15 mil. Kč. A teď je otázka, kde se uvedené prostředky v rozpočtu momentálně vezmou. 

Ekonomicky je to si myslím docela problém udělat pěkné bydlení.“ 

 

Ing. František Hodys:  

„Víceméně, to jak se vyjádřil pan Ing. Martin Severa, to co říkal, bych jenom opakoval. Ovšem 

o tomto prodeji se jednalo už dlouho dopředu. To už se dávno vědělo. A když MUDr. Vladimír 

Zámostný říká, že tady minule nebyl, tak bohužel to je povinnost zastupitele se na takové věci 

podívat.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  
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„Samozřejmě, zastupitelé se střídají, ale tato slova potvrzuji. To není, že bychom zde ukázali 

prstem na tento objekt, že potřebujeme nebo že chceme 5.000.000,00 Kč. Dlouhodobě se 

zvažovalo, že problém tohoto objektu je jeho stavebně technický stav, který je takového 

rozsahu, že pro město je výhodnější se té nemovitosti „zbavit“. Záležitost měla dlouholetý 

vývoj.“ 

 

Paní Barbora Kelichová: 

„Já jsem se chtěla jenom zastat tady kolegy Zámostného. Ono se to neřešilo na minulém 

zastupitelstvu, ale minulé volební období a nemůžete po nás chtít, abychom opravdu v tomto 

volebním období…“ 

 

Ing. František Hodys: 

„Toto rozpočtové opatření se řešilo……. v tomto volebním období.“  

 

Paní Barbora Kelichová: 

„Já vím, ale je pravda, že tady paní kolegyně zase říkala, že to bylo pod nějakou zkratkou, 

kterou opravdu nejsme schopni rozkličovat. Je to naše nevědomost, jsme tady opravdu jenom 

krátce.“ 

 

Mgr. Radovan Faktor: 

„Jenom informace doplním. Jednáno sice bylo již v minulém volebním období, ale bylo to už 

i právě toto volební období, když jsem byl jedním z těch, kteří tady na zastupitelstvu se na tuto 

nemovitost právě ptali. Můj dotaz byl zde vznesen též v souvislosti s tím, že pan Ing. Pavel 

Švagr, CSc. tehdy ohledně schvalování rozpočtu požadoval zanést správnou (předpokládanou) 

prodejní cenu, takže se o záměru prodeje a výnosu z něho (předpokládaném příjmu do rozpočtu 

města) už zde jednalo. Právě o tomto objektu. Takže to bylo už dvě, možná tři zastupitelstva 

zpátky.  

Divné je, jednat o tom nyní, když proběhla obálková metoda, když jsme se jako zastupitelé 

tehdy tady o tom bavili a věděli jsme o stavebně technickém stavu prodávaného objektu.“ 

 

Ing. Blanka Vilasová: 

„Tak právě jsme to asi tak dobře nevěděli, protože ty podklady, zkrátka pokud jde o významnou 

věc o významnou nemovitost, bychom měli dostat trošku jiným způsobem, protože je to 

významná věc.“ 

 

Mgr. Radovan Faktor: 

„Rozumím, já jsem se tady na to ptal…“ 

 

Ing. Blanka Vilasová:  

„Tak snad nejsme stroje.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Prosím, mluvte na mikrofon.“ 

 

Ing. Blanka Vilasová: 

„Asi mi to trošku uniklo, omlouvám se, asi jsem se nad tím vůbec nepozastavila, zkrátka 

položka v excelové tabulce na řádku 56, to zlehčuji. Pardon. Ale to jenom pro představu toho, 

že člověku zkrátka jeden řádek unikne. Tak asi tak. Proto jsem tu ilustrovala, jakým způsobem 

bych si představovala materiály k prodeji domu, což by mělo být opravdu debatováno možná 

i dříve než to bude zařazeno do toho rozpočtového opatření. Děkuji.“ 
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Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Chtěl jsem říct, že na tu diskusi můžeme mít jakýkoli názor, ale tak prostě teď se objevují 

argumenty, které jsou nyní na stole. Chovejme se k sobě tak, že je zastupitelé schválí nebo 

neschválí a hotovo. Tečka. Ta diskuse je legitimní.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„To je v pořádku. Já s tím také nemám problém a nechť každý vyjádří svůj názor hlasováním. 

Ještě paní Ing. B. Vilasová.“ 

 

Ing. Blanka Vilasová: 

„Četl se návrh usnesení, že bych přečetla teda rovnou protinávrh?“  

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Návrh usnesení ještě čten nebyl. Doporučuji, aby byl přednesen a následně byl přednesen 

protinávrh. Ještě pan PaedDr. J. Nádvorník.“ 

 

PaedDr. Jaroslav Nádvorník: 

„Možná sedlčanští víte, třeba ti starší ano, trošku z historie toho domu, protože ten dům patřil 

soukromým vlastníkům, ten dům nebyl majetkem města. Do vlastnictví města se dostal později. 

Původními vlastníky domu byla rodina Matouškova, která ten dům postavila a provozovala 

v něm pohostinství a řeznictví. 

Nahoře byly byty. Potom po válce, když bylo vyvlastnění, když teda ten dům byl ukraden, 

tak v něm byla nejdříve, pokud se nepletu, v přízemí zřízena školní jídelna, potom následoval 

další účel využití, jako sběrna šatstva atd.  

Takže jsem chtěl říci to, že pro mě, pro sedlčanského občana, pokud se zachová vzhled tohoto 

domu, jaký nyní má, pokud se zachová jeho vnější podoba, prostě trošku i krása, fasáda, která 

dneska je samozřejmě oprýskaná a pokud se najde investor, který ten barák dokáže prostě oživit, 

zkrášlit; pokud tam budou domovy nebo nějaké jiné provozovny, tak si nemyslím, že by ten 

dům nutně muselo vlastnit město. Už z toho důvodu, že město má třeba podobnou nemovitost, 

která by podle mého potřebovala větší péči nebo rychlejší investiční dotace, a to Sokolovnu, 

než tenhle dům. O Sokolovnu nemá nikdo zájem, protože to je pouze Sokolovna, teda nějaké 

tělocvičné místo. Hospoda, která tam dříve v Sokolovně bývala, ta tam samozřejmě už nikdy 

nebude. S dovětkem toho, pokud srovnávám tyto dvě nemovitosti s vědomím, že není prostě 

pravda to, co říkal Ing. Pavel Švagr, CSc., že město je nekonečně bohaté (pokud se samozřejmě 

chceme zadlužovat), ale prostě tohle správný hospodář nemůže říci, když víme, že by zatím 

byly jenom půjčky a jenom prostě nějaká omezení další investiční činnosti. Proto, pokud bude 

nějaké usnesení, tak budu prostě hlasovat o prodeji, ale je to prostě s tou podmínkou, že by ten 

dům neměl ztratit to, co na něm je zajímavé. To teda znamená nejenom výhodná poloha 

při náměstí, ale i ten jeho vzhled.“  

 

MUDr. Andrea Chromcová:  

„Existuje nějaký způsob jak garantovat, aby ten objekt na zevnější vzhled zůstal zachován? Jde 

napsat tato podmínka do smlouvy, že…?“  

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Bohužel město nemá vymahatelný regulativ. Máme územní plán, ale k územnímu plánu 

nemáme žádné regulativy, které by v podstatě zakládaly možnost pracovat a garantovaly právní 

vymahatelnost takovéto podmínky. Pokud tato podmínka bude uvedena do Smlouvy, tak 

v podstatě potom náš stavební úřad při nějakých přestavbách tohoto domu pro něj nebude 
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závazná – brána na zřetel; v podstatě občansko-právní smlouva není nějakým závazným 

dokumentem, který musí vyžadovat. Bavili jsme se o tom, že bychom tam deklarovali tento 

požadavek, ale není ze strany města stoprocentně právně vymahatelný.“  

 

Ing. Pavel Švagr, CSc.:  

„Jen reaguji. Neřekl jsem, že rozpočet je nekonečně bohatý nebo město je nekonečně bohaté. 

Ale pokud vím, tak v tuto chvíli je rozpočet města přebytkový, čili určitě s položkou 

5.000.000,00 Kč, pokud zastupitelstvo ten prodej neschválí, tak si v tom rozpočtu město poradí. 

Čili určitě to není tak, že by v tuhle chvíli měl být fatální problém, který městu způsobuje 

problém z hlediska rozpočtu. Jinak souhlasím s tím, že jakmile to jednou město prodá, 

tak na ochranu původní fasády prostě není prostředek. Ten dům památkově chráněný není. To 

je jediná instituce, která je k tomu schopná něco říci.“  

 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka:  

„Asi to není právně vymahatelné, zachovat vzhled toho domu. Nicméně do Smlouvy by to 

eventuálně zapracovat šlo. Muselo by to tam být ale ještě před tím, než dali ti lidé nabídku, 

aby byl výběr uchazeče otevřený a aby věděli, do čeho jdou a samozřejmě tento požadavek jde 

pokrýt smluvní sankcí v nějaké výši, která by… Samozřejmě je nyní pozdě. Ale ta pokuta, která 

je jenom to, že nám vrátí případně nějaký finanční obnos, ale pokud se vlastník rozhodne, 

že  mu za tu finanční pokutu změna vzhledu stojí, tak uvedená sankce stejně zachování vzhledu 

nezajistí, změní ten dům a nic s tím neuděláme. Takže akorát bychom na tom mohli eventuálně 

vydělat, ano? Tímto způsobem, smluvní pokutou, by to šlo do Smlouvy zaimplementovat, 

ale není to nic, co nám zaručí, že on s tím domem něco neudělá. Přínosem by byly jenom 

ty finance (sankční pokuty), které by nám případně náležely. Teď je samozřejmě pozdě. Teď 

by to znamenalo zrušit a znova vypsat řízení o výběru kupujícího, aby potenciální uchazeči 

(kupující) věděli, do jakých podmínek vlastně vstupují.“  

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Děkuji ještě za příspěvek a vidím, že se nikdo nehlásí. Pojďme tedy k přečtení návrhu 

usnesení.“ 

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ bez příspěvku občanů. 

 

Možnost přihlásit se do rozpravy byla ukončena. 

 

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany v souladu s usnesením Rady města Sedlčany ze dne 

24. července 2019 schvaluje prodej nemovitostí pozemku parc. č. 246, druhem pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 270 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, jehož součástí je stavba 

– budova s číslem popisným Sedlčany č. p. 85 v ulici Nádražní, a to uchazeči, který v rámci 

veřejné soutěže podal nejvyšší nabídku v částce 4.909.000,00 Kč.  

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje Ing. Miroslava Hölzela, starostu města 

Sedlčany, podpisem Kupní smlouvy.“ 

 

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, vyzval předkladatelku protinávrhu 

usnesení o jeho přednesení. 

 

Ing. Blanka Vilasová:  



 40 

„Děkuji. Protinávrh zní: „Zastupitelstvo města Sedlčany podle usnesení Rady města Sedlčany 

ze dne 24. července 2019 neschvaluje prodej nemovitostí, pozemku parc. č. 246, druhem 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 270 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, jehož součástí 

je stavba – budova s číslem popisným (objekt k bydlení) Sedlčany č. p. 85 v ulici Nádražní, 

a nesouhlasí s prodejem této nemovitosti. Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá Městskému 

úřadu Sedlčany, Radě města Sedlčany a Finančnímu výboru Zastupitelstvu města Sedlčany, 

zabývat se využitím této nemovitosti ve prospěch města Sedlčany a jeho občanů.“ 

 

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Mám technickou připomínku. Nestačila by pouze ta druhá část toho usnesení jako protinávrh? 

Ta první je opakování. Já bych navrhoval, aby paní Ing. Vilasová navrhla pouze druhou část 

toho svého usnesení. Tu druhou půlku, která začíná: „Zastupitelstvo města Sedlčany nesouhlasí 

s prodejem…“. To je to důležité. Poprosím jenom paní Ing. Vilasovou o případné upřesnění.“  

 

Ing. Blanka Vilasová:  

„Takže zjednodušená verze protinávrhu zní: „Zastupitelstvo města Sedlčany nesouhlasí 

s prodejem této nemovitosti č. p. 85 v ulici Nádražní v k. ú. a obci Sedlčany a ukládá Městskému 

úřadu Sedlčany, Radě města Sedlčany a Finančnímu výboru Zastupitelstva města Sedlčany, 

zabývat se využitím této  nemovitosti ve prospěch města Sedlčany a jeho občanů.“ 

 

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Kdo souhlasí s tímto protinávrhem?“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 7, proti 12; zdržel se 2; 

nepřítomen hlasování (mimo jednací místnost) 0, hlasování přítomen, avšak nehlasoval 0.  

Závěr: Usnesení nebylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany v souladu s usnesením Rady města Sedlčany č. RM 22-

359/2018-2022 ze dne 24. července 2019 schvaluje prodej nemovitostí pozemku parc. č. 246, 

druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 270 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, jehož 

součástí je stavba – budova s číslem popisným (objekt k bydlení) Sedlčany č. p. 85 v ulici 

Nádražní, a to kupujícímu, který v rámci zveřejněné soutěže (tzv. obálková metoda) podal 

nejvyšší nabídku v částce 4.909.000,00 Kč.  

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje Ing. Miroslava Hölzela, starostu města 

Sedlčany, podpisem Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 12, proti 3; zdržel se 6; 

nepřítomen hlasování (mimo jednací místnost) 0, hlasování přítomen, avšak nehlasoval 0.  

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 100/2018-2022. 

 

 

Dotazy a připomínky občanů  

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Děkuji za obezřetnost. V tuto chvíli zařazuji do pořadu jednání ZM bod programu „Dotazy 

a připomínky občanů“, neboť uplynula, a to již před 20 minutami, v čase 19:00 hod. pro tento 

bod stanová doba, která vyplývá z Jednacího řádu ZM. 

Nyní je prostor pro připomínky a dotazy občanů, které nesouvisí s projednávaným 

a schváleným Programem zastupitelstva. 

Prosím zde přítomnou veřejnost. Máte slovo. Pokud chcete zastupitele s něčím oslovit.   
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Raději se postavím, abych viděl všechny. Nikdo se nehlásí. Klausule Jednacího řádu se 

nevyužívá. Tak doufejme, že se příště občané více osmělí. Ano. Takže, pojďme se tedy vrátit 

k Programu jednání a pokračujme v majetkových záležitostech.“ 

Závěr:  

▪ bez příspěvku občanů.  

 

  

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

a obci Sedlčany  

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Na základě již uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě je předkládán návrh na přijetí daru 

a zřízení věcného břemene v lokalitě – zóna 7 v Příčovské ulici, a to od dvou FO. 

Přílohami k tomuto bodu jsou snímek KN mapy a kopie geometrického plánu, kterým je část 

toho pozemku odměřena.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava přítomné veřejnosti: 

▪ bez příspěvku. 

 

Možnost vystoupit v rozpravě a vlastní rozprava byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo 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, schvaluje v souladu s usnesením Rady 

města Sedlčany č. RM 22-400/2018-2022 ze dne 21. srpna 2019 přijetí daru od současných 

spoluvlastníků, tj. pozemku parc. č. 2987/62, druhem pozemku orná půda o výměře 792 m2 v k. 

ú. a obci 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).  

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje Ing. Miroslava Hölzela, starostu města 

Sedlčany, uzavřením Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemena – služebnosti 

inženýrské sítě.“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 16, proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování (mimo jednací místnost) 4, hlasování přítomen, avšak nehlasoval 0.  

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 101/2018-2022. 

 

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

města Sedlčany  

Referující sdělil, že tento bod. č. 7.7 o výkupu pozemku parc. č. 3038/52 v k. ú. a obci Sedlčany 

z vlastnictví FO, souvisí s předchozím bodem. Jedná se o výkup pozemku od dvou FO, který 

nebyl v původní Smlouvě budoucí zahrnut. Po dohodě s vlastníky je předkládán návrh na výkup 

pozemku o výměře 40 m2 za jednotkovou cenu 150 Kč/m2, což celkem činí 6.000,00 Kč. 

Odeslanými Přílohami k tomuto bodu byly důvodová zpráva, snímek z katastrální mapy a návrh 

usnesení.  
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Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava přítomné veřejnosti: 

▪ bez příspěvku. 

 

Možnost vystoupit v rozpravě a vlastní rozprava byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany v souladu s usnesením Rady města Sedlčany č. RM 22-

401/2018-2022 ze dne 21. srpna 2019 schvaluje výkup pozemku od spoluvlastníků, a to 

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

40 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 

6.000,00 Kč.  

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje Ing. Miroslava Hölzela, starostu města 

Sedlčany, uzavřením příslušného smluvního ujednání.“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 18, proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování (mimo jednací místnost) 2, hlasování přítomen, avšak nehlasoval 0.  

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 102/2018-2022. 

 

7.8 Návrh změny hranic katastrálních území Sestrouň a Sedlčany, obec Sedlčany 

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Uvedená záležitost je předkládána v návaznosti na již provedené dělení původních pozemků 

za účelem stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů, což je v souladu s územním plánem. 

Je předkládán návrh na posunutí hranice katastrálního území v sousedství Roudného tak, 

aby všechny parcely byly v jednom katastrálním území tj. v k. ú. Sedlčany. Opět je předkládán 

snímek katastrální mapy, ve kterém je zakreslen plán průběhu původních hranic i hranic nově 

navrhovaných.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava přítomné veřejnosti: 

▪ bez příspěvku. 

 

Možnost vystoupit v rozpravě a vlastní rozprava byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany v souladu s usnesením Rady města Sedlčany č. RM 22-

397/2018-2022 ze dne 21. srpna 2019 schvaluje dle ustanovení § 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, budou nově vedeny v evidenci katastru nemovitostí 

v k. ú. Sedlčany, vše obec Sedlčany.“  
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Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 20, proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování (mimo jednací místnost) 0, hlasování přítomen, avšak nehlasoval 0.  

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 103/2018-2022. 

 

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

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Tento bod byl do programu zařazen v návaznosti na provedenou změnu hranice k. ú. Sedlčany, 

což jsme projednávali v předchozím bodě. V souvislosti s přidělováním nových čísel popisných 

rodinným domům je nutné schválit nový název ulice. Rada města Sedlčany navrhuje, aby se 

ulice jmenovala „Ořechová“.  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

JUDr. Filip Růzha:  

„Protinávrh názvu ulice: „Nad Kotlinou“.“ 

 

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Má ještě někdo nějaký návrh? Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka.“ 

 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka jinými slovy sdělil, že nemá návrh na pojmenování nové ulice. 

Jenom pro příště k dalším případným názvům ulic a veřejných prostranství sdělil, že dobře 

fungoval postup, když RM (vedení) dopředu o tom informovala a zeptala se na návrhy ostatních 

zastupitelů, resp. na názory ohledně pojmenování nových ulic. „Pro pojmenování ulic je fajn, 

když se zastupitelů zeptáte, pošlete mail, my případně zašleme nebo zde vyslovíme návrhy. 

Ano?“; doplnil. 

 

Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak děkujeme za připomínku. Takže nikdo jiný nemá žádný návrh? Nejprve budeme hlasovat 

o návrhu pana JUDr. Filipa Růzhy, který zní ulice „Nad Kotlinou“.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru byla ukončena. 

 

Rozprava přítomné veřejnosti: 

▪ bez příspěvku. 

 

Možnost vystoupit v rozpravě a vlastní rozprava byla ukončena. 

 

Usnesení (protinávrh): 

„Zastupitelstvo města Sedlčany na základě kompetencí založených zákonem č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje název nové slepé ulice 

městské zástavby Sedlčany, která zní: „Nad Kotlinou“.“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 5, proti 3; zdrželi se 12; 

nepřítomen hlasování (mimo jednací místnost) 1, hlasování přítomen, avšak nehlasoval 0.  

Závěr: Usnesení nebylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany v souladu s usnesením Rady města Sedlčany č. RM 23-

414/2018-2022 ze dne 4. září 2019 a rovněž na základě kompetencí založených zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje název nové 

(slepé) ulice městské zástavby Sedlčany, která zní: „Ořechová“.  
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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 21 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 17, proti 1; zdržel se 2; 

nepřítomen hlasování (mimo jednací místnost) 1, hlasování přítomen, avšak nehlasoval 0.  

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 104/2018-2022. 

 

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

aktualizace Plánu společných zařízení  

V návaznosti na jednání Zastupitelstva města Sedlčany dne 24. června 2019, kde byl schválen 

„Plán společných zařízení“, tak nově přibyly dvě doplňkové cesty do tohoto Plánu, které bylo 

nutné vytvořit z důvodu umožnění přístupu na pozemky vlastníků. V souvislosti s komplexní 

pozemkovou úpravou je zároveň předkládán návrh na narovnání hranice katastrálního území 

tak, aby hranici tvořil okraj silnice mezi Doubravicí a Oříkovem.  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava přítomné veřejnosti: 

▪ bez příspěvku. 

 

Možnost vystoupit v rozpravě a vlastní rozprava byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje 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 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.“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 21, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování (mimo jednací místnost) 0, hlasování přítomen, avšak nehlasoval 0.  

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 105/2018-2022. 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji panu místostarostovi, že nás dnes provedl poměrně obsáhlým materiálem majetkových 

záležitostí, a dalším bodem programu je informace k investiční akci „Modernizace přestupního 

terminálu Sedlčany“.“ 

 

 

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

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Materiály jste obdrželi, tedy rozumějme podstatné údaje, včetně profinancování stavby ke dni 

31. srpnu 2019, a související navazující akce, které se v rozpočtu města Sedlčany upravily 



 45 

a plánované se nahradily, a to především z důvodu potřeby udělat finální povrch navazující 

na komunikace vlastního terminálu i v ulici Pod Potoky.  

V tuto chvíli nemám další informace, takže spíše očekávám vaše připomínky, dotazy? Akci 

samozřejmě detailně sleduje náš Odbor investic; kontrolních dnů se zúčastňuje i pan Ing. Jiří 

Burian, takže pokud jsou nějaké dotazy, prosím? Jestli ne, tak končím rozpravu k tomuto bodu, 

a návrh usnesení je pouze vzít tuto informaci na vědomí.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava přítomné veřejnosti: 

▪ bez příspěvku. 

 

Možnost vystoupit v rozpravě a vlastní rozprava byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí Zprávu Městského úřadu Sedlčany, Odboru 

investic, doplněnou o aktuální informace k investiční akci Modernizace přestupního terminálu 

Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 21, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování (mimo jednací místnost) 0, hlasování přítomen, avšak nehlasoval 0.  

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 106/2018-2022. 

 

 

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

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Na program ZM jsme zařadili ještě informaci ohledně stavební akce Lehkoatletický stadion 

Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory.  

V té stručné písemné informaci máte, že stavba byla zahájena dne 3. července 2019, kdy bylo 

předáno staveniště; stavba byla zahájena skrývkou povrchu a budováním drenážního systému 

pro odvodnění travnaté plochy. Bohužel tady došlo k tomu, že zhotovitel po ovzorkování 

skrývaných zemin předložil rozbory, které dokladují vyšší obsah arzenu v půdě, nad rámec 

norem, tak aby ta zemina ze skrývek se dala použít někde rozprostřením na povrchy nebo 

do zavážky nebo prostě kamkoliv, když by bylo potřeba tuto zeminu a výkopky takto využít.  

Kontaminace arzenem je nad normu v takové výši, že není jiná cesta, než materiál uložit 

na skládce odpadu. Zákon neumožňuje jinou variantu. Pokud by skrývka zeminy a výkopky 

zůstaly v areálu staveniště, tak se jedná o materiál, nikoli o odpad, ale jakmile opustí staveniště, 

je to odpad a musí být uložen na skládce. Zhotovitel předložil celkové vícenáklady tak, jak je 

uvedeno v materiálu; za likvidaci a odvoz a uložení na skládku účtuje 5.684.000,00 Kč, což 

z našeho pohledu, a i tak jak bylo projednáno v RM, byla uvedená cena nepřijatelná a neúměrná 

výše víceprací. Město s firmou mělo řadu jednání, a nikam moc daleko jsme se neposouvali, až 

ve chvíli, kdy jsme si sami nechali udělat konkurenční nabídku od společnosti, která má 

oprávnění nakládat s odpady, a v tu chvíli jsme chtěli se zhotovitelem uzavřít dohodu, 

že původcovství odpadu zhotovitel převede na město a město daný odpad zlikviduje 

za výhodnějších cenových podmínek, než nabízel zhotovitel. Ze strany zhotovitele tento návrh 

akceptován nebyl a řešili jsme oboustranně tuto záležitost v podstatě prostřednictvím právních 

zástupců obou stran. Situace se vyvíjela k tomu, že stavba možná skončí u soudu, protože my 

jsme prostě v žádném případě nechtěli ustoupit a nechtěli jsme přistoupit, z našeho pohledu, 

na neoprávněné vícepráce v uvedené výši, byť v nějakém objemu tedy oprávněné jsou. 
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Po nabídce firmy UHLÍ PÍSKY ČERT, s. r. o. jsme obnovili jednání s jednatelem zhotovitele, 

a v první chvíli se zdálo, že opět nedojdeme ke shodě. Nicméně druhé straně začalo být jasné, 

že prostě nepřistoupíme na jejich požadavek, a pokud záležitost skončí u soudu, tak ve finále 

budou tratit obě dvě strany, a samozřejmě nelze předjímat výsledky soudního jednání, a mohl 

by to být soud poměrně vleklý, hřiště rozkopáno, a samozřejmě by byl oprávněný názor občanů, 

že tu situaci jsme nezvládli, byť jsme nevyvolali tu záležitost my, je daná tady složením 

geologického podloží a v těch půdách všude tady v okolí je arzen, to víme i z jiných dalších 

akcí. Jednání se posunula dobrým směrem dne 11. září 2019 při setkání s panem jednatelem, 

pak následně ještě v pátek dne 13. září 2019, a závěr z tohoto jednání byl ten, že společnost 

VYSSPA Sports Technology, s. r. o. přistoupí na cenovou nabídku společnosti UHLÍ PÍSKY 

ČERT, s. r. o., a objedná si tuto firmu za nabídkovou cenu na likvidaci těch odpadů, čili město 

by se nestalo původcem odpadu, tím zůstává společnost VYSSPA Sports Technology, s. r. o., 

a pro tohoto zhotovitele díla by uvedené měla zajišťovat firma UHLÍ PÍSKY ČERT, s. r. o. 

A tady samozřejmě došlo k razantnímu finančnímu vývoji v náš prospěch. Když to shrnu, 

dohodli jsme se na odpočtu všech méněprací a zápočtu všech víceprací, včetně odvozu 

kontaminovaného materiálu. Výslednou cifrou je rozdíl vícepráce ve výši 1.428.000,00 Kč, což 

samozřejmě proti původní částce 5.684.000,00 Kč je úplně někde jinde. Zde ovšem musíme 

zase odečíst ještě ty méněpráce, takže tam by to bylo někde na 4.400.000,00 Kč, i tak je ten 

rozdíl ve prospěch města o 3.000.000,00 Kč nižší částka.  

Rada města Sedlčany minulý týden 18. září 2019 schválila uzavření Dodatku v těchto 

absolutních změnách ceny investiční akce. Jenom připomenu, že ze Smlouvy o dílo byla 

vysoutěžena cena 14.890.000,00 Kč, teď mnou avizované rozdíly méněpráce a vícepráce činí 

1.428.000,00 Kč, takže se dostáváme na cenu celkem 16.319.000,00 Kč, to se samozřejmě 

započtením DPH posouvá na konečnou cenu 19.746.000,00 Kč. Zároveň jsem požadoval, 

ve chvíli kdy RM odsouhlasila tento Dodatek, aby se firma dne 23. září 2019, to jest dnešní 

den, vrátila na staveniště a pokračovala v pracích. To se stalo, a dneska na staveništi probíhalo 

pokračování prací na drenážním systému, tak doufejme, že jsme se přes ten zásadní problém 

přehoupli, nicméně jasné je, že stavbu není reálné dokončit v původním termínu ze Smlouvy, 

to je do konce letošního roku (2019), a proto Dodatek č. 1 obsahuje kromě změněné ceny o dílo 

i prodloužení termínu, a podle nového harmonogramu, který je přílohou Dodatku č. 1, je termín 

dokončení smluvně ošetřen na den 31. května 2020. Možná se to bude zdát, že to je až příliš 

dlouho, že to přerušení stavby je kratší, ale už tak jak se nám vyjadřoval i projektant, už v tento 

čas, byť je teplo, tak nelze pokládat umělý povrch sportovišť, neboť ranní teploty a vlhkost 

vzduchu už je mimo normou stanovené podmínky pro pokládání umělých povrchů, a rovněž 

tak výsev trávy je normou stanoven do dne 30. září.  

Stadion, pokud vše bude zdárně pokračovat, by do konce roku 2019 měl být dokončen všemi 

pracemi na odvodněních, umělých závlahách, podkladových vrstvách, a na jaře 2020 pak, podle 

toho až počasí dovolí, by se pokládal umělý povrch a byl by proveden výsev trávníku s finální 

vrstvou, kde se směs míchá ještě s vrchní vrstvou zeminy, a samozřejmě dovybavení nářadím, 

ale to už je vedlejší věc.  

Jsem velice rád, že jsem schopen vám říci tyto pozitivní informace dnes, protože až třináctého 

odpoledne, potom, co odešly materiály do zastupitelstva, tak, jak se říká, jsme si „plácli“ 

na způsobu řešení této situace. Rada města Sedlčany to vidí také jako v podstatě jediné možné 

východisko a dostáváme se tedy na nějaké oprávněné vícepráce, které jsou odsouhlaseny 

Odborem investic a stavebním dozorem. Tolik tedy na doplnění. Jinak jestli k této akci máte 

nějaké dotazy?“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

MUDr. Vladimír Zámostný: 
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„Já mám jen dva krátké dotazy. Proč zrovna VYSSPA Sports Technology, s. r. o., protože víme, 

že v roce 2016 vcelku ve velkých porodních bolestech se rodila umělka, kterou budovala stejná 

firma, a teď na tuto stavební akci tady to byla v podstatě jediná firma, která se přihlásila? Nebo 

proč byla vybrána tato firma? To je první dotaz. A druhý, ty méněpráce, v čem konkrétně 

spočívají? Postřehl jsem, že by se tedy měla opustit stavba tribuny a plus něco dalšího? Díky.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Na otázku první je jednoduchá odpověď – zákon o veřejných zakázkách. My prostě, pokud 

vyhlásíme výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách, tak nemůžeme postupovat jinak, 

než podle zákona, a jestliže nejnižší nabídku předložila tato společnost, a teď řeknu 

v uvozovkách „nedokázali jsme najít důvod, pro který ji vyloučit“, tak se prostě stala vítězem 

výběrového řízení. Ta firma – od začátku jsme věděli, že to bude problém, že to nebude 

jednoduché, to se okamžitě samozřejmě potvrdilo, bohužel firma má celorepublikově jméno, 

že – stejný princip uplatňuje i tady – že stavbu rozdělá do fáze, kdy není cesty zpět, a pak tlačí 

prostě na vícepráce z různých důvodů, byť tady ten důvod je oprávněný, ale nicméně ne v té 

výši, jak byl vyčíslen firmou. 

K druhému dotazu uvádím, že méněpráce jsou tribuna, správně, jak tady bylo řečeno, což je 

řádově 600.000,00 Kč. Věděli jsme, že ji nechceme dělat, už od chvíle, kdy se soutěžilo, 

ale znamenalo by to předělávat projektovou dokumentaci, a to by bylo další zdržení. Ten důvod 

je, že ne že bychom tribunu nechtěli a mysleli si, že tam by nebyla prospěšná, ale v podstatě ta 

tribuna, tak, jak byla naprojektována, tak by omezila cestu pod těleso hráze, pouze po ploše 

sportoviště, to znamená po dráze s umělým povrchem nebo po trávníku. Určitě nás budou 

v budoucnu čekat nějaké úpravy, a to i vývařiště pod přehradou, a prostě jsme chtěli zachovat 

alespoň třímetrovou obslužnou komunikaci nebo pruh trávníku, po kterém bude celá pata hráze 

přístupná, s tím, že tribunu, nějaké stupně, jsme schopni udělat dodatečně, v podstatě za tou 

třímetrovou plochou vymezenou pro komunikaci, a myslím si, že i výrazně levněji, pokud to 

nebude součástí veřejné zakázky. Druhou méněprací, rovněž cca ve výši 600.000,00 Kč, je 

změna skladby povrchu, kdy firma přišla sama s návrhem, a projektant jej odsouhlasil. Spočívá 

v úpravě podkladových vrstev, přičemž splňuje lepší křivku pro vsakování vody, než byl 

původní návrh z projektu. Je to adekvátní náhrada bez ohrožení kvality finálního provedení, 

nicméně o cca 600.000,00 Kč levnější. Pak jsou tam ještě některé detaily, drobnosti, ale ty jsou 

v řádech tisícikorun, to podstatné jsou mínus tribuna a změna skladby podkladových vrstev.“ 

 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„Jenom k tomu, co jste říkal. Neviděl jsem zadávací dokumentaci a všechno, co se vlastně té 

veřejné zakázky týká, ale zákon samozřejmě dává nějakou možnost zadavateli, jak se vypořádat 

s firmami, které neplní řádně své smluvní závazky. Tam můžete žádat třeba nějaké reference 

o tom, které akce v posledních třech letech ta daná firma ve veřejném sektoru nějakým 

způsobem odvedla a zda odvedla práci řádně. Nevím, jestli využíváte tohoto institutu, abyste si 

vlastně tu firmu svým způsobem tímto jakoby prověřili, a samozřejmě pak je tam i další 

možnost, a to je, že v minulosti vůči zadavateli neodvedla v pořádku tu práci. Já tu firmu 

neznám, dělala tedy tu umělku minule, a byl s tím problém, tak vy musíte vědět.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Pane magistře, rádi bychom tohoto institutu využili, bohužel zákon o veřejných zakázkách je 

v tomto směru „tak kvalitní“, že reference si můžete i koupit, ale to nechci tady rozvádět, je to 

prostě skutečně tak, že…“ 

 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 
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„Koupit si to můžete možná maximálně od soukromé firmy, ale vy můžete chtít tu referenci 

od veřejného sektoru, to znamená, že vy tam zadáte, že ta daná firma prostě prováděla 

pro veřejný sektor nějaké práce. A já si nedovedu s prominutím představit, že by nějaký veřejný 

sektor, nějaké město, už dalo prostě koupenou referenci. Chápu, že se to může dít v soukromém 

sektoru, že byste chtěli reference, jenom prostě, že to odvedl soukromé firmě, dobře, tam chápu, 

že se mohou domluvit nějak…“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Reference oni doložili, a na veřejně dostupných médiích jsme nenašli taková negativní 

stanoviska, která se třeba jen vysloví. Mluvil jsem s několika starosty, pro které tato firma 

dělala. V rámci zájmu dokončit tu zakázku, a to je stejný případ, jako byl u té umělky, jsme 

prostě uzavřeli Dodatek ke Smlouvě, aby se stavba dokončila, tudíž nešli jsme do sporu, který 

by umožnil negativní referenci. Pokud ve finále jsme se my i ti ostatní dohodli, tak skutečně 

jsme nenašli, o co to opřít.“ 

 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„Tady já bych třeba byl pro to je prostě zkusit vyloučit z veřejné zakázky, a jestli by dali 

námitky, a svým způsobem to, co jsme dělali třeba u terminálu, kde jsme vyloučili nejlevnější 

firmu ne? Tam to šlo, tak prostě jsme je vyloučili, dožadovali jsme se, proč ta cena byla 

neadekvátní; dobře, v pořádku, nějakým způsobem to skončilo, ale tady evidentně my víme, 

že ta firma…, prostě máme s ní špatné zkušenosti, tak zrovna do tohoto bych třeba já šel, byl 

bych pro a měli byste můj souhlas.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Souhlasím, ale u terminálu to bylo úplně o něčem jiném, tam nebyly doloženy, a nakonec to 

uznal i ÚOHS, dostatečným způsobem, nebo vůbec žádným způsobem, mimořádně nízké ceny. 

Tady ten průběh výběrového řízení to neumožnil. Věřte tomu, že bychom to rádi, a já 

stonásobně rád to udělal, abych nezažíval tohle peklo, co s tou firmou zažívám celé léto. 

Věnovali jsme se tomu s naší právničkou mnoho hodin, mnoho odpolední, a v podstatě máme 

už i dopis, který zůstal neodeslán, pokud budou pokračovat… Ten by v podstatě znamenal už 

soudní dopad.“ 

 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„Svým způsobem odstoupení od Smlouvy? Od prvopočátku, nebo jak tomu mám rozumět?“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Pokud by trvali na těch finančních podmínkách, tak my jsme to samozřejmě rozporovali, 

že jsou neoprávněné a je to tam poměrně detailně rozebráno. Skutečně považuji v tuto chvíli, 

a to neříkám, že už je konec těch trablí, ale v tuto chvíli považuji za úspěch, že jsme dokázali 

firmu vrátit na staveniště a minimalizovat vícepráce, které samozřejmě nemůžeme ovlivnit tak, 

abychom je vynulovali, protože poplatek na skládku nám nikdo neodpustí, a dopravu na skládku 

nám taky nikdo neodpustí.“ 

 

Ing. Martin Havel: 

„Jen bych chtěl říci; ten zákon, ten je špatný ve vztahu k veřejnému zadavateli. Byl jsem 

v hodnotící komisi v některých výběrových řízeních, a tam ten investor je okleštěn takovými 

věcmi, neskutečnými, a těch možností, kdy tu firmu můžete vyloučit, tak je málo.“ 

 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 
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„Na uvedené zareaguji, že mám s tímto zákonem jako právník samozřejmě své zkušenosti. 

Pracuji s ním dnes a denně a veřejné zakázky také dělám, a samozřejmě, že nějakým způsobem 

reference používáme a firmy vylučujeme. Neříkám, že je to vždy jednoduché. Dobře, neviděl 

jsem tuto veřejnou zakázku, jen apeluji, aby prostě při té přípravě se požívaly tyto instituty, 

těch referencí a případně další instituty. Je to fakt škoda pak ztrácet čas, jak říkáte, s takto 

hroznou firmou. Neříkám, že ten zákon je dokonalý, ale pracuji s ním dnes a denně.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Děláme pro to opravdu maximum, myslím, že i naši administrátoři, ale tady jsme prostě tu 

možnost nenašli… 

Toto je opět jenom tedy informace na vědomí, jestli se nikdo další nehlásí, tak s dovolením 

přednesu návrh usnesení.“ 

 

Do otevřené rozpravy se z veřejnosti nikdo nepřihlásil. 

Rozprava přítomné veřejnosti: 

▪ bez příspěvku. 

 

Možnost vystoupit v rozpravě a vlastní rozprava byla ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí Zprávu Městského úřadu Sedlčany, Odboru 

investic, doplněnou o aktuální informace o průběhu realizace stavebních prací na investiční akci 

LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory.“ 

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na 6. zasedání ZM bylo pro 21, proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování (mimo jednací místnost) 0, hlasování přítomen, avšak nehlasoval 0.  

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 107/2018-2022. 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Máme v programu avizovaný ještě jeden bod; zkontroluji hodiny, za dvě minuty je osm, 

a v osm hodin bychom podle Jednacího řádu ZM měli vyhlásit fyziologickou přestávku. Pokud 

na tuto záležitost není nějak výrazný tlak, tak bych si dovolil navrhnout, abychom pokračovali 

bez přestávky, máme před sebou poslední bod programu. Souhlas? Děkuji za vstřícnost.“ 

 

 

10. AQUAPARK Sedlčany: Návrh možností financování projektového záměru 

Jedná se o informaci Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany o stavu plnění návrhu 

optimálního modelu financování projektového záměru „aquaparku“, tak nechť předseda sdělí, 

jak FV situaci hodnotí, sdělil pan starosta. 

 

Ing. František Hodys, člen RM a předseda FV: 

„Finanční výbor ZM dostal na posledním zasedání úkol zhodnotit možnosti financování 

aquaparku, s plněním datovaným do konce října (31. října 2019). V průběhu letních dovolených 

proběhla e-mailová diskuze členů FV, a jednání FV proběhlo v září. Členové se nejprve shodli 

na tom, že deklarovaná částka 113 milionů Kč uvedená ve studii, a to vzhledem k tomu, 

co vidíme ve všech výběrových řízeních, kdy ve výsledku se cena díla zvýší dejme tomu 

o 20 %. Pak by se uvedená a posuzovaná akce dostala k nějakým možná 150 milionům Kč, což 

je samozřejmě zase něco jiného. 

Za souběhu podmínek, že není k dispozici dotace a splácí se úvěr na Přivaděč, a to, že chceme 

rozpočet města stále držet vyrovnaný, by bylo v současné době velmi riskantní se do této 
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investice pustit. Nicméně FV vytvoří model, jehož vstupy budou vlivy, které ovlivňují příjmy, 

jako je třeba počet obyvatel obce nebo nějaké možné velké opravy (hrozí nám například oprava 

ČOV), splátky úvěru,… Výstupem by měla být pro každý rok částka, která by byla k dispozici 

pro financování rozpočtu.“ 

  

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Děkuji. Úkol byl zadán a nastaven na minulém zasedání ZM s plněním v termínu do 31. října 

2019, takže ještě je i prostor, aby se tím FV zabýval. Potvrzuji slova pana předsedy FV, že by 

byl velký hazard brát si úvěr na financování takovéto akce v celkové výši, a to ve chvíli, 

kdy platíme ročně 6 milionů Kč, a to až do konce roku 2025. Jedná se o splátky úvěru 

na Přivaděč plus samozřejmě úroky. Chce se k tomuto někdo vyjádřit?“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Ing. Blanka Vilasová: 

„Já jsem chtěla poprosit, jestli nějaké závěry toho FV můžeme dostat písemně, protože my tam 

ten bod 10 nemáme.“ 

 

Ing. František Hodys, člen RM a předseda FV: 

„Toto je zpráva o tom, že se na modelu pracuje, my dáme k dispozici k projednání připravovaný 

model.“ 

  

Ing. Blanka Vilasová: 

„Mohu se ještě zeptat, jestli v rámci té analýzy probíhá mapování oblasti, které by se týkalo 

využití toho bazénu? Výpočet počtu školáků, a tak dále, zkrátka taková celková analýza, 

abychom si dokázali spočítat nebo představit třeba investování, alespoň.“ 

 

Ing. František Hodys, člen RM a předseda FV: 

„My ve Finančním výboru ZM nyní máme za úkol najít model financování vlastní investice. 

To je teď to podstatné.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Chtěl bych upozornit, že toto všechno žádané bylo obsahem studie, kterou jsme tady měli 

prezentovanou v červnu na zastupitelstvu.“ 

 

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„To znamená, že se FV zabýval jenom investicí na pořízení. Provozními náklady se vůbec 

nezabýváte? Reálnost údajů, které jsou v té studii uvedené, tím jste se vůbec nezabývali?“ 

 

Ing. František Hodys, člen RM a předseda FV: 

„Samozřejmě jsme se o tom bavili, to že například uváděné počty návštěvníků, 220, 180 za den, 

nám přišly, že nemusí odpovídat budoucí realitě, ale chceme začít na tom modelu, zda se dá 

záměr vůbec postavit, za jakých finančních podmínek a teprve potom dále bychom se bavili 

o provozu a jeho udržitelnosti. Protože samozřejmě město může provoz bazénu dotovat. Město 

ze svého rozpočtu dotuje kulturu, město dotuje jiný sport…, takže provoz nemusí být konečným 

problémem, to je svým způsobem politické rozhodnutí. Ale ta vlastní investice, ta může být 

„sebevražda“, a na to je potřeba pokusit se najít model, buď se najde, nebo se nenajde.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Vyčkejme ještě tedy závěru FV. Nenazýval bych to „sebevraždou“, ale skutečně bychom 

město, za předpokladu schválení dalšího úvěru, tak minimálně na tři volební období 
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paralyzovali v jakýchkoli investičních akcích, na ostatní stavební činnosti a dalším, a to si 

nedokáži dost dobře představit. 

Tady nenavrhujeme ani žádné usnesení, je to informace o průběžné práci FV s částečným 

výstupem.“ 

 

Závěr: Zastupitelé města Sedlčany vzali informaci na vědomí, a to bez přijetí usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

  

             

11. Diskuse 

11.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Blížíme se k závěru, a posledním bodem dnešního zasedání je diskuze, a připomínám, to jak 

diskuze zastupitelů, tak přítomných občanů. Takže prosím. Do diskuze se hlásí pan Ing. Pavel 

Švagr, CSc., který byl první. 

 

▪ Péče o veřejnou zeleň; vhodnost výsadby 

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Jen detail. Vážím si Sedlčanských technických služeb, s. r. o. za péči o zeleň ve městě, myslím 

si, že to dělají perfektně, ale dnes, když jsem šel kolem budovy úřadu, a viděl jsem tam tu skoro 

dvoumetrovou zeleň, to, co tam je, když se na ni dívám…, tak mi to přišlo, že by s tím chtělo 

něco dělat.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Ano, ta zeleň v těch záhonech na této straně náměstí se pravidelně stříhá a udržuje, ale tady se 

jedná o keř, který v tuto dobu ještě kvete, a má takovou špatnou vlastnost, že kvete na konci 

těch výhonků, které jsou takřka dvoumetrové, ale v krátké době si s tím poradí mráz 

a zahradníci.“ 

 

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„Pro příští rok tam bude to samé?“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„No, je to keř, dřevina, takže předpokládám, že obrazí i příští rok.“ 

 

Ing. Pavel Švagr, CSc.: 

„A nedá se to řešit příští rok trochu jiným keřem? Dohodou se Sedlčanskými technickými 

službami, s. r. o.? Aby to trošku nějak vypadalo? Doporučuji zvážit.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Budu tlumočit zahradníkům, aby zvážili, a sám se k tomu vyjádřím, děkuji.“  

 

▪ Problematika udržitelnosti veřejného pořádku 

Ing. Blanka Vilasová: 

„Děkuji. Já mám několik bodů, a začnu bodem, na který mě přivedli občané na sociální síti 

ve skupině Sedlčany – moje město na Facebooku. Šlo o návrh občanů o doplnění vyhlášky 

města o zákaz polehávání či pospávání na náměstí. Skutečně v červnu docházelo opakovaně 

k tomu, že určité skupinky občanů vlastně v rámci toho největšího provozu na náměstí si tam 

skutečně pochrupávali, a řešila jsem to také s šéfem městských strážníků panem Petrem 
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Krchem, a ten právě navrhl, zda by se nedala vyhláška upravit či doplnit přesně o tu formulaci 

pospávání na náměstí, jestli by se tomu mohl věnovat městský úřad či vedení města jakkoliv, 

zkrátka bylo mi napsáno nebo řečeno, že co se týká problematiky pospávání na náměstí, není 

to zakázáno ani zákonem ani vyhláškou. Pokud bude ze strany občanů požadavek, je potřeba 

dát strážníkům možnost to řešit úpravou vyhlášky, jinak nemají takové, jak říci, páky na to 

řešení, a vlastně od té chvíle, co tento problém vznikl, tak oni tam v tu dobu jezdili mnohem 

častěji, ale myslím, že to zase může přijít, tak zkrátka se jenom proti tomu pojistit, je to otázka 

třeba dvou vět ve vyhlášce.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Dovolím si na vyřčené odpovědět. Tak skutečně ten problém jsme zachytili také a hlavně jedna 

skupina obyvatel, nejvíce asi původem nebo bydlištěm z Šafaříkovy ulice, se takhle učila 

kempovat v podstatě celodenně. Mravenčí prací Městské policie Sedlčany je neustále 

kontrolovat a případně sankcionovat, pokuty tam padaly, protože ti návštěvníci toho parčíku se 

neubránili odhazování odpadků a močení na veřejnosti, a podobné věci, které už jsou porušením 

veřejného pořádku, a podařilo se je po nějaké době z centra města vytěsnit. Vyhláška sama 

o sobě nic neřeší, je to prostě důraz na činnost nebo vytrvalá činnost strážníků, a dosáhli cíle, 

který měli splnit. Samozřejmě přesouvají se nám party jinam, různě po městě, kde se vytvoří 

nějaké tmavší zákoutí. Ti lidé jsou součástí města, tím to neomlouvám, ale musíme jim věnovat 

mimořádnou péči.“ 

  

Ing. Blanka Vilasová: 

„Oni se chtěli nějakým způsobem asi zaštítit, aby to v té vyhlášce zkrátka nějakým způsobem 

uvedeno bylo, tak přeci jenom třeba by se našel způsob.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak to je problém. Kdyby posedávali na Morovém sloupu, tak je to památka, tak je to velice 

snadno řešitelné. Ale jestliže posedávají na trávníku, na lavičce, nebo na těch žulových 

obrubách, tak to potom, kdyby se tam důchodce někam posadil někde jinde, tak by ho museli 

také sankcionovat.“ 

 

Ing. Blanka Vilasová: 

„Oni tam vyloženě pospávali, popíjeli a byli v podroušeném stavu. Bylo to vidět.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„To právě byl důvod, proč se to povedlo vyřešit a ty sankce je odradily.“ 

 

▪ Areálové prostranství při objektu Základní umělecké školy 

Ing. Blanka Vilasová: 

„Chtěla jsem se zeptat na stav prací na zahradě ZUŠ Sedlčany. Byla jsem upozorněna obyvateli, 

kteří bydlí Na Potůčku, z té strany, že vidí do zahrady na to, že se tam řeší i nějakým způsobem 

zeleň, zda bude pokácena ta stará hrušeň, která částečně usychá, když už tam pánové jsou, jestli 

by se to dalo řešit, já to mám dokonce tady v určité podobě připraveno pro úřad, já jsem to 

poslala zastupitelům, aby věděli, o čem mluvím. Na druhou stranu vedení města, aby to také 

vědělo. On je tam dotaz občanky přímo konkrétní, tak jestli by se dalo třeba mi odpovědět na to 

nějakým způsobem, jestli by se to dalo řešit. 

A můj dotaz k té zahradě je, zdali se tam řeší ten chodníček okolo schodů, na který jsem se 

ptala už před řešením rozpočtu. Protože ten, kdo jede s kočárkem, tak to musí brát zkrátka přes 

zeleň, a ten kdo šel pěšky, samozřejmě po schodech vyjde, ale zkrátka jsme navrhovali ten 

chodníček okolo těch schodů, od náměstí, směrem na to hřiště nahoře. A nevím, jestli to bylo 
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zakomponováno do realizace, proto se ptám na ten stav, v jakém to je. To je jenom fotka té 

hrušně, zasychající. Ale ten chodníček tam není, jestli si to dokážeme představit, je to zkrátka 

tam, jak se jde od náměstí od městského úřadu od té modré budovy, blížíme se k objektu ZUŠ, 

tak aby nemusel ten, kdo má kočárek, jezdit po té trávě, takže by se tam udělal alespoň úzký 

chodníček okolo těch schodů. Už jsme to debatovali, tak nevím, jestli to bylo do té akce 

zařazeno. Když už se to dělá, aby se to udělalo při jednom.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Ta hrušeň. My jsme se tam domlouvali i s paní ředitelkou ZUŠ a i s Technickými službami. 

Je zde nějaký návrh osázení novou zelení, protože se na tomto prostranství pokáceli dvě uschlé 

nebo skoro uschlé břízy, podobný osud teď potkává tu hrušeň, takže jakmile se tam dokončí 

stavební práce na izolaci základu ZUŠ, tak určitě ano, a pokud se týká toho chodníčku, tak ten 

teď má být řešen podél objektu ZUŠ jinou trasou, ne tím obloučkem a nedoděláním 

a nepropojením těch stávajících chodníků. Nyní obě části budou propojeny. Ale prostranství je 

ještě ve stavbě, takže to není dokončeno, ale počítá se s tím.“ 

 

▪ Anonymní stížnost  

Ing. Blanka Vilasová: 

„Děkuji. Chtěla jsem jenom zmínit, že jsem byla, coby zastupitelka, oslovena občanem se 

stížností. Stejnou stížnost dostali někteří vedoucí odborů, konkrétně Odbor stavební a životního 

prostředí, a samozřejmě vedení města. Jméno toho člověka, který tam byl podepsán, nebyl ten, 

který skutečně tu stížnost podával. Na to jsem podle zjišťování přišla já, a zřejmě i pan tajemník, 

protože jsem kontaktovala člověka, kterého jsem našla, který byl uvedený na té stížnosti. Chtěla 

bych říci, že přes to všechno se vedení města nebo městský úřad touto stížností zabýval, já 

osobně jsem si nechala poslat od odborů jejich vyjádření, vypadá to, že podle zákona je všechno 

v pořádku, nicméně pokud daná osoba je schopna se zbavit anonymity a oslovit mě nebo 

i vedení úřadu, určitě bude s ním dále debatováno, protože člověk, který má nějaký problém, 

tak určitě tu důvěru v nás může mít, a ať tedy přijde, a skutečně se na to zeptá, nemusí to posílat 

tedy oficiální formou na úřad, může přijít, může nás oslovit prostřednictvím e-mailu, naše e-

maily jsou na webových stránkách města. Takže to je za prvé, výzva pro takového občana, 

a výzva pro všechny ostatní, kteří nemají psát pod jakoukoli stížnost, tedy neměli by 

z morálního hlediska, uvádět někoho jiného, než jsou oni sami, protože vlastně i ten člověk 

s tím měl určité starosti, který tam byl podepsán. Byl to člověk, který vůbec nemá se Sedlčany 

žádnou spojitost, nikdy tady nikoho neznal, nikdy tady nebyl. Takže jenom tato věc. A mám 

ještě jednu záležitost, ale počkala bych asi, jestli bude mít někdo nějakou připomínku, protože 

ta poslední věc je tak trošku delší.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak předpokládám, že na ten třetí dotaz, ta stížnost, neočekáváte odpověď, protože bychom 

poslali ty materiály, které k tomu jsou, a stavební úřad to dále sleduje. Jinak souhlasím s tím, 

a rovněž jsem se Vám tak vyjadřoval, že to považuji za anonym, byť tam aktér podepsal 

člověka, který pod tímto jménem žije v Praze a bohužel, jak stavební úřad, tak i řada dalších, 

se na něj obraceli, jestli je to on, a asi z toho měl taky nepříjemnosti. Nicméně další do diskuze?“ 

 

▪ Podpora udržitelnosti služeb v oblasti zdravotnictví 

MUDr. Vladimír Zámostný: 

„Já mám dotaz. Někdy o prázdninách RM vyjadřovala podporu Mediteře Sedlčany proti 

uplatnění regulačních opatření v rámci segmentu radiodiagnostiky a dopravní služby. Chtěl 

jsem se zeptat, o jaké regulační opatření ze strany zdravotních pojišťoven se jedná. Samozřejmě 

kdyby k něčemu, resp. další redukci těchto služeb došlo, tak samozřejmě mě to zajímá jako 
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zastupitele, ale pochopitelně i z profesního hlediska, jestli bych se něco konkrétního mohl 

dozvědět.“ 

  

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Nemohl. Důvod je jiný. Požádal nás pan ředitel nemocnice Sedlčany, jestli bychom vyjádřili 

podporné stanovisko k rozporu toho, co obdrželi od pojišťovny, že v těchto věcech jim prostě 

budou výkony kráceny, když to řeknu zjednodušeně. My jsme tedy shledali, že to samozřejmě 

není důvod, abychom tak neučinili, a naše vyjádření, které deklarovalo obavu, aby nebyly 

pokráceny nějaké ambulantní služby vůči veřejnosti, tak že prostě souhlasíme s argumentací 

Nemocnice Sedlčany, potažmo Mediterry, aby úhrady ze strany pojišťovny byly v plné výši, 

jako tomu bylo doposud. Ale závěr od pojišťovny neznám. Stačí takhle?“ 

 

MUDr. Vladimír Zámostný: 

„Stačí.“ 

 

▪ Příprava rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 

Ing. Blanka Vilasová: 

„Děkuji. Chtěla jsem se zeptat, protože se nám blíží konec roku, určitě se již vybírají položky 

do rozpočtu, a mám takovou informaci, že snad bychom letos chtěli odsouhlasovat rozpočet už 

v prosinci, jestli je to pravda, a zdali bychom letos nemohli být účastni výběru položek 

do rozpočtu. Minulý rok se nám podařilo, že jsme debatovali již určitý návrh rozpočtu, tak letos 

bychom se mohli posunout dále, a mohli bychom dokonce společně tyto položky vybírat. Jde 

především o hlavní investiční položky, protože některé jsou samozřejmě konstantní, byť 

s nějakým nárůstem z hlediska inflace a tak dále. Mám tady i několik konkrétních bodů, které 

bychom navrhovali do rozpočtu, ráda bych je přečetla, protože je to jediný, nejlepší pro mě 

způsob, jakým tu informaci předat, abych se tomu nevěnovala zase „x“ hodin a posílala to 

na město, protože zde to bude v Zápisu ze zasedání zastupitelstva.  

Tedy, chtěla bych určitě vědět v participativním rozpočtu, kolik se předpokládá, že bude 

vyčleněno? Myslím si, že to je věc také k debatě, protože pokud vlastně se trošku změní pohled 

na celkovou částku, která jde z rozpočtu do participativního rozpočtu, pak si myslím, 

že bychom o tom měli debatovat, a měli bychom si společně stanovit nějakou částku. 

A skutečně nepřijít až k hotové tabulce a pouze odsouhlasit či neodsouhlasit, protože je to moc 

jednoduchá záležitost pouze ano – ne. 

Dále jsem se chtěla zeptat, zda skutečně bude zařazena revitalizace kašny do rozpočtu. 

Předložila jsem rozpočet na 50.000,00 Kč, včetně možnosti člověka, který by to zhotovil, 

časovou náročnost, a tak dále. 

Dále se vracím k osvětlení u Žabky, které jsem už zmiňovala opakovaně, Technické služby 

částečně vyřezaly alespoň keře u Žabky, protože se tam shlukovaly určité skupiny obyvatel, 

nebylo to tam průhledné, docházelo tam k velkému nepořádku, paní Bohunka Tomášková toto 

předložila v květnu roku 2018. Osvětlení by určitě situaci na místě pomohlo. 

Další věc je osvětlení Háječku, a i větší finanční injekce do tohoto prostoru. Ten Háječek by si 

to určitě zasloužil, já jsem odhadovala minimálně částku 5 milionů Kč do rozpočtu roku 2020. 

Myslím si, že by se dala uspořádat například soutěž pro studenty, nějaká koncepce hřiště, volba 

nových prvků a tak dále, určitě nový chodník, zase osvětlení, které jsem zmiňovala, nové 

lavičky, doplnění zeleně, něco i vizuálně zajímavějšího. Současně minigolf, pokud by se 

investovalo opět i do minigolfu. Chápu, že v balíčku investic, respektive v „šuplíčku“, je 

připraveno spousta projektů, ale to jsou věci, o kterých bychom právě, myslím si my také, 

protože nejsme ani radní, kromě jednoho našeho zastupitele, tak bychom o tom velice rádi 

debatovali. Současně jsme s doktorem F. Růzhou mluvili o řešení mobilního letního kina. 

Svými postřehy a svými prostředky, respektive že by se to dalo možná řešit i jiným způsobem 
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než si najímat na to společnost, a to všechno je k debatě. Nechci tady vše rozebírat sáhodlouze, 

proto si myslím, že bychom se měli sejít na nějakém pracovním setkání, ti, kteří mají zájem, 

a ty jednotlivé projekty prodebatovat. Aby to nezapadlo, zkrátka. Současně předpokládám, 

že už se bude pracovat na projektu pana doktora F. Růzhy „Obnova polních cest“, protože vím, 

že Filip už debatuje a komunikuje s vedením města a nějakým způsobem se někam posunuje.  

Současně další body, co se týče rozpočtu, bychom velmi rádi viděli na Mrskošovně, máme tam 

konkrétní věci, na řešení těch jednotlivých prvků, o které se pokoušel pan Ing. Langer, že žádal 

o dotaci, pokud vlastně dotace neproběhla, jistě se dá spousta věcí řešit z našich prostředků, 

z rozpočtu města. Vím, že momentálně se tam již z našeho rozpočtu chystají nějaké prvky 

zázemní, jako WC, nevím, jestli lavičky? Tak na to jsem se chtěla zeptat a případně doplnit 

do rozpočtu na rok 2020. Mám tam ještě více věcí, tak jestli obecně bychom se zkrátka nemohli 

na toto potkat. 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, požádal jmenovanou o zaslání tohoto seznamu 

na úřad, aby bylo vše podchyceno.  

Dále sdělil, že se jedná vesměs o věci, o kterých se už na zastupitelstvu a na radnici mluvilo 

dříve, které v tuto chvíli nemá význam komentovat, respektive komentovat každou zvlášť.  

Pan starosta vyslovil předpoklad, že stejně jako tomu bylo v letošním roce na jaře, tak je nyní 

jeho záměrem, a to v okamžiku, až bude nějaká kostra rozpočtu připravena a projednána RM, 

tak bude svoláno pracovní jednání klubů, s tím, kdo má samozřejmě zájem, aby mohl o návrhu 

diskutovat a případně ten návrh doplnit, upravit, změnit před finálním projednáváním 

zastupitelstva. Takže určitě ano. Návrh rozpočtu bude předkládán ke schválení podle 

předpokladu v prosinci roku 2019. 

  

Ing. Blanka Vilasová: 

„A to pracovní, ne jednání, to sezení, ta debata zkrátka, jestli by nemohla proběhnout třeba již 

v říjnu? Ještě než budou vytipovány ty položky do toho rozpočtu, zkrátka jistě je lépe vybírat 

než vyřazovat. Proto navrhuji debatu dříve.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Ne, vždycky budeme jenom vyřazovat, protože byť jsme bohaté město, tak prostě rozpočet 

není nekonečný, a těch požadavků a i ze strany veřejnosti, ale i to, co obsahuje prostě už 

nakupené, v kontinuitě předpokládané a možné a potřebné, stavební investiční akce, 

ale i úpravy veřejných ploch a tak dále, tak toho bude vždycky víc, než na co stačí rozpočet 

daného roku.  Ono scházet se, debatovat, je fajn, ale dejme na papír ty požadavky, ať to 

shromáždíme ještě před nějakou diskuzí a my se potom musíme bavit o tom, nejen co všechno 

chceme, ale na co máme.“ 

 

Ing. Blanka Vilasová: 

„Já jen, že vlastně ten výběr těch položek je otázkou priorit toho daného člověka, který vybírá, 

nebo té skupinky lidí; tak právě, že když už je tam navržena položka, zkrátka těžko se vyřadí, 

protože třeba 70 % zastupitelů má názor, že by vybralo jinou položku, už při tom vybírání. 

Zkrátka je to jednodušší.“ 

  

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Tak samozřejmě ta hlavní váha a odpovědnost při sestavování rozpočtu leží na bedrech RM 

a předkládá návrh pak ZM, ale právě proto se chci sejít zase v rámci těch jednotlivých 

reprezentací, jak tady sedíme, abychom si vzájemně vysvětlili, co považujeme za vyšší prioritu 

a proč tomu dát přednost.“ 
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Ing. Blanka Vilasová: 

„Proto bych tu debatu udělala dříve.“ 

 

▪ Zmírnění dopravní průchodnosti křižovatky na náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka se obdobnými slovy dotázal: 

„Chtěl jsem se zeptat, když jsem jel po náměstí, tak jsem si všiml, že vlastně na té křižovatce, 

co je u obchodního domu Rozvoj, už máme nakresleny bílé čáry, což je úplně super, že se dá 

teď už najíždět do křižovatky tak, aby to umožnilo i řidičům, kteří jedou doprava, odbočovat 

a nečekat, až se křižovatka odblokuje. Pamatuji si, že před deseti lety jsem bývalého pana 

starostu navštívil s tím, že jsem ty pruhy kreslil, a ještě jsme se i později bavili o tom, že není 

možné kreslit na kostky vodorovné dopravní značení, tak se chci zeptat, jak se nám to podařilo, 

že najednou po deseti letech „hurá“, a máme nakresleno na kostkách vodorovné dopravní 

značení. Konečně je to, co jsme chtěli před deseti lety!“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Doba pokročila.“  

 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„Tak to ano. Tak super.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„K realizaci jsme si museli nechat doložit studii dopravního inženýra, a musím říci, že to 

odsouhlasil s přimhouřením obou očí, potom tedy i dopravní policie, protože zakreslené vlečné 

křivky pro ta veliká nákladní vozidla tak úplně stoprocentně zde nevycházejí. Ovšem 

realizované dopravní značení považuji za posun v dopravní průchodnosti v podstatě bez 

nějakých finančních nákladů a stavebních úprav.“ 

 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka: 

„Říkal jsem si, fakt jsem to navrhoval už před těmi deseti lety, snažil jsem se, aby v křižovatce 

bylo provedeno vodorovné značení. I když jsem tehdy nakreslil i ten druhý pruh, ale on stejně 

řidič, který to nepochopí, tak najede do té křižovatky špatně, že následně neumožní ostatním 

odbočovat… Ale alespoň něco, když vidí tu čáru, tak opticky už ho to přibližuje, že najíždí více 

doleva, než prostě byli řidiči zvyklí křižovatkou projíždět, tak alespoň něco.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany:  

„Faktem je, že na těch kostkách nástřiky špatně drží, ale dneska už jsou k dispozici i kvalitnější 

barvy, lepší chemie.“ 

 

„Tak ještě něco do diskuze? Nikdo se nehlásí, takže nebudu prodlužovat a požádám předsedu 

návrhové komise o přednesení souhrnu usnesení, tak abychom na něco nezapomněli.“ 

 

11.2 Diskuse přítomných občanů  

Bez příspěvku veřejnosti (přítomných občanů). 

 

Do diskuse se již nikdo z přítomných nepřihlásil. Diskuse byla ukončena. 

 

 

12. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, vyzval návrhovou komisi, konkrétně pana 

MUDr. Karla Marka, předsedu návrhové komise, k přednesení souboru přijatých výroků 
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usnesení (obvyklá rekapitulace přijatých výroků vyjma procedurálních s výjimkou výroku 

usnesení zn. 92/2018-2022). 

Slova se ujal předseda návrhové komise, který důstojně přednesl v časovém sledu děje 

jednotlivé výroky usnesení tak, jak byly přijaty, případně upraveny a upravené přijaty (vizte 

níže souhrnné usnesení, které je zařazeno na konci tohoto Zápisu a které odpovídá 

přednesenému).  

Přednesené výroky přijatých usnesení nikdo z přítomných zastupitelů nezpochybnil. 

Pan starosta, předsedající zasedání ZM, jmenovanému předsedovi návrhové komise poděkoval. 

 

 

13. Závěr 

Závěrem zasedání ZM pan starosta vyjádřil poděkování všem přítomným zastupitelům tohoto 

dnešního veřejného zasedání.   

Pan starosta poděkoval i přítomné veřejnosti.  

Své vystoupení ukončil slovy ve smyslu, že se těší na další shledání nejpozději 

v předpokládaném termínu, kdy se uskuteční další plánované veřejné zasedání ZM, případně 

podle potřeby i dříve.  

Všem přítomným popřál dobrou noc. 

 

Předsedající dnešnímu zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 

pronesl výrok: 

„Tímto 6. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 ukončuji.“  

Čas ukončení zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 20:32 hod.  

 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Soubor dokumentů k Participativnímu rozpočtu města Sedlčany 2020 (bez 

uvedení počtu listů) 

 

Některé použité zkratky:  

FO – fyzická osoba 

RM – Rada města Sedlčany 

   ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZUŠ – Základní umělecká škola Sedlčany 

 

Zápis pořízen dne: 1. října 2019  

Z poznámek a zdrojů svých, z řad zaměstnanců Městského úřadu Sedlčany a zastupitelů 

sestavil: Ing. Vojtěch Hlaváček, zapisovatel. 

 

 

 


