
                  Anonymizovaný Zápis RM č. 24/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 18. září 2019 

od 16:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy radnice 

na adrese náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany 

 
Účast: Ing. Jiří Burian, Ing. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, 

MUDr. Karel Marek, Ing. Josef Soukup, Mgr. Zdeněk Šimeček.  

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

RM, počet jednajících radních se v průběhu zasedání změnil na sedm.  

Omluven:  

▪ na celé jednání: -. 

▪ na část jednání (počátek): Ing. Jiří Burian. 

▪ na část jednání (v průběhu): -.  

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys; Ing. Martin Havel.  

Přizvaní hosté:  

▪ Pan Ondřej Sůva, jednatel obchodní společnosti Sedlčanské technické služby, s. r. o. 

Místo konání jednání RM:   

▪ zasedací místnost administrativní budovy radnice na adrese objektu administrativní budovy 

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

Jednání započato: 16:00 hod.    

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:01 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

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

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

16:00 hod. 

 

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

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

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

(pouze na začátek jednání). 

 

Rada města Sedlčany byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.  

 

Předsedající konstatoval, že je dnes žádoucí projednat, a to s ohledem na aktuální potřeby 

a informace, níže uvedený a připravený Program, se kterým přítomné členy RM seznámil.  

Předsedajícím byl postupně přednesen a projednán Program, který (bodově s předmětem 

problematiky) je zde souhrnně uveden. Program RM věcně připravil a sestavil pan 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, dále pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města. 

Navržený program nebyl radními nikterak upravován. Program byl akceptován a nebyl o další 

samostatné tematické celky členy RM doplněn. 

Program dnešní schůze RM byl všemi přítomnými členy schválen. 

Program jednání Rady města Sedlčany na období druhého pololetí roku 2019, kterým byly 

stanoveny termíny jednání (harmonogram) a hlavní nosná programová témata a dále návrh 

předběžných termínů veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany na uvedené období, 



 

 

který sestavil a předložil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, byl RM schválen 

usnesením zn. RM 20-378/2018-2022. 

 

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

pod souhrnným názvem: „Městská teplárenské Sedlčany, s. r. o.; výkony společnosti a příprava 

zařízení na topnou sezónu 2019 / 2020“. 

 

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

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

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

k projednání několik bodů programu. 

   

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

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

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

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

 

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

jeho projednávání nikdo z přítomných členů RM nezpochybnil. 

 

 

Program RM č. 24/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 4. září 2019  

 

2. Hlavní program: „Městská teplárenské Sedlčany, s. r. o.; výkony společnosti a příprava 

zařízení na topnou sezónu 2019 / 2020“ 

  

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě 

3.1.2 Záměr úpravy hranic mezi obcemi Sedlčany a Prosenická Lhota (k. ú. 

Sestrouň a k. ú. Prosenická Lhota)  

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Smlouva o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (přidělení ubyt. jednotky č. 5/II. patro)  

 3.2.2 Zajištění nerušeného výkonu rekonstrukce ubytovací jednotky 

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

(problematika tohoto charakteru do programu jednání RM nezařazena) 

 

4. Různé 

4.1 Návrh na úpravu platového výměru ředitelky Mateřské školy Sedlčany 

4.2 Informace k připravované instalaci mobilního WC 

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

MST/17597/2019 

4.4 Inženýrské sítě v lokalitě U Háječku; uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 

4.5 Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ – prodloužení IS  



 

 

4.6 Kanalizace Severní sídliště 

4.7 Městský park Sedlčany; Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

4.8 Modernizace přestupního terminálu Sedlčany; Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

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

umělé povrchy dráhy, sektory“ 

4.10 Žádost o projednání návrhu Výzvy k podání nabídek na zpracování lesních 

hospodářských osnov pro zařizovací obvod Sedlčany - jih, včetně příloh a k projednání 

návrhu členů hodnotící komise došlých nabídek  

4.11 Sdělení k Žádosti o podporu nákupu hasičského vozidla k výjezdům (CAS; 

informace) 

4.12 Zajištění služeb mobilní komunikace 

4.13 Organizace svatebních obřadů na rok 2020; Kalendář oddacích dnů na rok 2020 

4.14 Žádost o schválení zahraniční pracovní cesty  

 

5. Diskuse (program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

 5.1 Podmínky pro stání motorových vozidel v městské zástavbě Sedlčany 

 5.2 Informace o připravovaném modelu financování výstavby Plaveckého bazénu 

Sedlčany 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 4. září 2019  

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

 

RM 23-411/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 23-412/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

RM 23-413/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 23-414/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 23-415/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 23-416/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 23-417/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 23-418/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 23-419/2018-2022 

Úkoly související splněny. 



 

 

 

RM 23-420/2018-2022 

Úkoly ve věcném plnění. 

 

RM 23-421/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 23-422/2018-2022 

Úkoly související splněny. 

 

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

města Sedlčany ze dne 4. září 2019 (RM č. 23/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-423/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program: „Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.“ 

Pan starosta na jednání přivítal pana Ondřeje Sůvu, jednatele obchodní společnosti Městská 

teplárenská Sedlčany, s. r. o. 

Jmenovaný všem přítomným členům RM předal písemně vyhotovenou Zprávu o činnosti 

uvedeného městského subjektu. 

Zpráva byla referujícím jednatelem přednesena a okomentována. 

Vzhledem k tomu, že je Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu, není její obsah zde duplicitně uváděn. 

  

Komentář k přednesené zprávě: 

▪ činnost společnosti probíhá bez závažných problémů; 

▪ nad autorizovaným ověřením (20 ks); tepelná rozvodná zařízení (energ. specialista vykonává 

energetický audit; znamená náklady navíc); 

▪ elektronické řízení čerpadel (30 ks čerpadel uvedeno do provozu – připravena pro případ 

havárie);  

▪ nad připraveností zařízení k dodávkám tepla; topná sezóna 2019 / 2020 připravena; 

▪ nákup zemního plynu na následující rok (2020); cena je již ujednána – snížení nákupní ceny 

oproti stávající ceně; snížení ceny tepla, rovněž tak změna sazby DPH by měla pomoci; projeví 

se efekt dvou kogeneračních jednotek; dne 16. května 2019 byla uvedena do zkušebního 

provozu další kogenerační jednotka; zkušební provoz je povolen do konce února (29. února 

2020); 

▪ některé větší akce na opravách a rekonstrukcích v prostředí BF (v současnosti dokončována 

rekonstrukce jedné buňky – rozpočet města); 

▪ nové dluhy na MBF již nevznikají (Pan Ing. Josef Soukup sdělil, že ve výčtu u dlužných částek 

chybí rok 2015.); 

▪ pro případ prodeje MBF v lokalitě ulice Západní pouze jeden byt není prodán (celkem 33 

bytů); 32 prodáno; 

▪ Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany; (údržba vedení a jeho uzlů, čištění v prostoru VB, 

kácení výmladků); 



 

 

▪ cca 250 – 300 m3/den odebírala Mlékárna Sedlčany; 

▪ vodní zdroje Solopysky – vydatnost prameniště je 2 litry za vteřinu; 

▪ příprava kalkulace vodného a stočného na rok 2020 (DPH z 15 % na 10 %); doposud neznáme 

cenu vody z Benešova. 

 

Diskuse: 

▪ nad vybranou problematikou „Střediska Teplo“; celkem je osazeno 105 ks měřidel (každé 4 

roky kontrola); komplet posílány na přezkoušení (ověření), cca za 4-5.000,00 Kč/ks, což 

zvyšuje cenu tepla; obsahují baterie – kapacity cca 4 roky; 

▪ nad pozitivní informací o nákupu plynu – projeví se na příznivější ceně – snížení o cca 

110 Kč/MWh; 

▪ nad pracovními silami – odejitý pracovník nebude dále nahrazován, pouze na DPP (výpomoc); 

jinak na zkrácený PÚ, nikoli HPP; 

▪ nad končícím prodejem bytů MBF – Západní ulice dořešena; 

 

V čase 16:30 hod. se na jednání RM dostavil dříve omluvený pan Ing. Jiří Burian. Od tohoto 

okamžiku byl počet jednajících členů RM celkem 7, a to až do ukončení jednání. 

 

▪ nad prostory pro depozitář Městského muzea Sedlčany; ½ staré spisovny v objektu DPS; 

depozitář; problém s plísní; po rekonstrukcí kotelen – vypomoci do suchých prostor; 

▪ posouzení kapacitních údajů Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany (VRV zpracována 

cenová nabídka, diskuse nad tím, co materiál bude obsahovat; 350 tis. Kč bez DPH); společnost 

PIK Vítek nabízí to samé za nižší cenu ve výši 77.400,00 Kč s DPH); nabídka by měla být 

učiněna Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o.; RM doporučuje (resp. souhlasí) objednat 

u společnosti PIK Vítek. 

 

Dále pan Ing. Jiří Burian obšírněji promluvil o připojení dalších obcí na trase Přivaděče pitné 

vody Benešov – Sedlčany; základní informace jsou uvedeny ve stávajícím projektu; akumulace 

přes noc.  

Dále jmenovaný promluvil o propojování vodárenských soustav a Přivaděčů ČR; napojení 

na tzv. „Dálniční přivaděč“ – kompletní přivaděč okolo tělesa dálnice až k obci Mezno. 

Koncepce projektování v této oblasti vytvářena a zjišťována. 

Prioritně je potřebné, a to i s určitou rezervou, zajištění zásobování města Sedlčany. 

 

Předání a otevření kogeneračních jednotek se bude účastnit pan Ing. Jiří Burian (postavení 

senátora a hlavního činovníka, který stál u zrodu akcí); účastní se dále zástupci společnosti ČEZ 

Energo; pravděpodobně dne 2. října 2019 proběhne slavnostní otevírání provozu. 

 

Pan Ing. Jiří Burian dále promluvil ve věci vývoje cen tepla (kogenerace cca 600 Kč/GJ); 

snížení ceny. 

 

Ve věci je potřebné připravit obsáhlejší článek do listopadového vydání periodika Radnice (foto 

zařízení; grafy, srovnání; ilustrační foto před a po akci a další). 

Problematiku je potřeba občanům ukázat a srozumitelně vysvětlit; občany právě tyto záležitosti 

zajímají; prostředek k vyvedení z dezinformací. 

Připraví a vyhotoví pan Ondřej Sůva, který tento úkol přijal. 

Závěrem diskuse pan starosta referujícímu jednateli poděkoval za přednesení Zprávy 

a provedený komentář. 

 

Usnesení:  



 

 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o činnosti a plnění úkolů Městské teplárenské 

společnosti, s. r. o. za první pololetí roku 2019 a zprávu o připravenosti zařízení na topnou 

sezónu 2019 / 2020, sestavenou a přednesenou panem Ondřejem Sůvou, jednatelem uvedené 

městské obchodní společnosti.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-424/2018-2022. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

 

3.1.1 Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany zvažovala schválit uzavření „Smlouvy o umístění veřejné komunikační 

sítě“, mezi městem Sedlčany, jako vlastníkem a společností Česká telekomunikační 

infrastruktura, a. s., se sídlem Praha, Olšanská 2681/16 Žižkov, Praha 3, 130 00 Praha 

(„CETIN“), jejímž předmětem je právo umístit, provozovat, udržovat a opravovat na pozemku 

ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 162/2 v k. ú. Sedlčany, obec Sedlčany, podzemní 

komunikační vedení veřejné komunikační sítě, tj. optické kabely, optický rozvaděč, HDPE 

trubka („Komunikační vedení a zařízení“) s tím, že CETIN, jako provozovatel, uhradí městu 

Sedlčany jednorázovou náhradu ve výši 500,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad rozsahem zatížení; mapové podklady; návrh smluvního ujednání; 

▪ potřebnost. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě“, 

mezi městem Sedlčany, jako vlastníkem a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. 

s. (dále jen „CETIN“), se sídlem Olšanská 2681/16 Žižkov, Praha 3, 130 00 Praha, jejímž 

předmětem je právo umístit, provozovat, udržovat a opravovat na pozemku ve vlastnictví města 

Sedlčany parc. č. 162/2 v k. ú. a obci Sedlčany podzemní komunikační vedení veřejné 

komunikační sítě, tj. optické kabely, optický rozvaděč, HDPE trubka („Komunikační vedení 

a zařízení“) s tím, že CETIN, jako provozovatel uhradí městu Sedlčany jednorázovou náhradu 

ve výši 500,00 Kč.“ 

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

RM; v okamžiku hlasování nepřítomen pan starosta).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-425/2018-2022. 

 

3.1.2 Záměr úpravy hranic mezi obcemi Sedlčany a Prosenická Lhota (k. ú. Sestrouň a k. 

ú. Prosenická Lhota) 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 



 

 

Činnost RM: 

Rada města Sedlčany z podnětu zeměměřičské kanceláře „GEPARD“, která provádí komplexní 

pozemkovou úpravu v k. ú. Prosenická Lhota, projednala návrh na změnu hranic katastrálních 

území Sestrouň, obec Sedlčany a k. ú. a obec Prosenická Lhota.  

Rada města Sedlčany s ohledem na skutečnost, že vlastníci pozemků parc. č. 474/4, 

parc. č. 472/8 o celkové výměře 55 m2; parc. č. 472/9, parc. č. 474/7 o celkové výměře 116 m2; 

parc. č. 530/24 o výměře 133 m2; parc. č. 535/3 o výměře 228 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec 

Sedlčany, a spoluvlastníci pozemku parc. č. 165/1 o výměře 262 m2 v k. ú. Prosenická Lhota, 

vlastní tyto, výměrou spíše „malé“ pozemky ve výše uvedených katastrálních územích, přičemž 

ostatní nemovitosti (pozemky) vlastní v sousedních katastrálních územích, a tudíž dle sdělení 

zpracovatele KPÚ není možno provést jejich sloučení, resp. zrušení těchto malých 

pozemkových parcel. Rada města Sedlčany tudíž zvažovala předběžně doporučit ke schválení 

záměr týkající se úpravy hranic katastrálních území s tím, že na základě předložených 

podkladových materiálů bude tento záměr předložen k projednání Zastupitelstvu města 

Sedlčany, a to tak, že katastrální území Sestrouň se z hlediska rozlohy, bez dopadu na 

vlastnictví (majetek) města, zmenší o cca 270 m2.  

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem a mapovými podklady; 

▪ snížení výměry rozlohy města Sedlčany. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany z podnětu zeměměřičské kanceláře „GEPARD“, která provádí 

komplexní pozemkovou úpravu v k. ú. Prosenická Lhota, projednala návrh na změnu hranic 

katastrálních území Sestrouň, obec Sedlčany a k. ú. a obec Prosenická Lhota.  

Rada města Sedlčany vydává ve věci doporučení na konečné řešení zahrnutí pozemků 

do katastrálních území, a to s ohledem na skutečnost, že vlastníci dotčených pozemků vlastní 

tyto pozemky o malé výměře ve výše uvedených katastrálních územích na území dvou 

sousedních obcí, přičemž ostatní nemovitosti (pozemky) vlastní v sousedních katastrálních 

územích, a tudíž není možno provést jejich sloučení, resp. zrušení těchto malých pozemkových 

parcel v rámci jednoho katastrálního území.  

Rada města Sedlčany předběžně doporučuje schválit záměr týkající se úpravy hranic dotčených 

katastrálních území předložený zpracovatelem komplexních pozemkových úprav s tím, 

že na základě předložených podkladových materiálů bude tento záměr předložen k projednání 

Zastupitelstvu města Sedlčany, a to tak, že katastrální území Sestrouň se z hlediska rozlohy, 

bez dopadu na vlastnictví (majetek) města, zmenší o cca 270 m2.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-426/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Smlouva o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská 

č. p. 791, 264 01 Sedlčany (přidělení ubyt. jednotky č. 5/II. patro)  

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Pan místostarosta přítomné členy RM „seznámil“ s množinou uchazečů a jejich Žádostmi.   

Předběžně byla Odborem majetku vytvořena množina potřebných, ze které členové RM vybírali 

uchazeče (pět zájemců): 

▫ zájemci identifikováni. 



 

 

Činnost RM: 

RM zvažovala nově schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 5/II. patro), a to 

s žadatelkou, trvale bytem Sedlčany, na dobu určitou, tj. ode dne 1. října 2019 do dne 

31. prosince 2019. 

 

Diskuse: 

▪ solventnost žadatelek; 

▪ schopnost plnit další závazky; 

▪ nad informacemi souvisejícími; nejvyšší míra potřebnosti. 

 

Usnesení: 

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

na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 5/II. patro), a to 

s FO, trvale bytem Sedlčany, na dobu určitou, tj. ode dne 1. října do dne 31. prosince 2019.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-427/2018-2022. 

 

3.2.2 Zajištění nerušeného výkonu rekonstrukce ubytovací jednotky  

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Pan místostarosta přítomné členy RM seznámil s řešenou problematikou. 

Činnost RM: 

RM přijala soubor informací od pana Ondřeje Sůvy, jednatele společnosti Městská teplárenská 

Sedlčany, s. r. o., týkající se rekonstrukce ubytovací jednotky č. 4/I. patro na adrese 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, kdy z důvodu špatného technického stavu této ubyt. 

jednotky bude dosavadnímu uživateli dočasně, tj. pouze po dobu prováděné rekonstrukce, 

přidělena do užívání ubytovací jednotka č. 8/I. patro, a to s ohledem na maximální vytvoření 

pohody bydlení a bezpečnosti práce při rekonstrukci. 

 

Diskuse: 

▪ nad špatným technickým stavem ubytovací jednotky; 

▪ doba trvání umístění oproti smluvně přidělené ubytovací jednotce – jen na dobu rekonstrukce. 

 

Závěr z projednání:  

„Rada města Sedlčany vyslovuje souhlas s dočasným umístěním smluvního uživatele mimo 

přidělenou ubytovací jednotku, a to po dobu trvání rekonstrukce.“ 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

(problematika tohoto charakteru do programu jednání RM nezařazena) 

 

 

4. Různé 

4.1 Návrh na úpravu platového výměru ředitelky Mateřské školy Sedlčany 

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

Sedlčany. 



 

 

Paní ředitelka využila práva požádat zřizovatele o zařazení do vyšší (odpovídající) platové 

třídy, neboť nastala skutečnost opravňující žádané zařazení, a to v souladu s právními předpisy.  

Výkaz P 1c-01 (činnost Odboru školství a památkové péče) se podává ve stavu ke dni 30. září 

2019 a data v něm budou podkladem pro stanovení výše přiřazených tarifů ode dne 1. ledna 

2020. 

Ředitelka školy je v současné době zařazena do 11. platové třídy. 

 

Činnost RM: 

RM projednala zařazení do 12. platové třídy ředitelky Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové 

organizace. 

Ředitelka mateřské školy v rámci tzv. nepřímé pedagogické činnosti vykonává činnosti, které 

mají zajistit řízení organizace jako celku. Z tohoto úhlu pohledu vykonávané činnosti lze 

podřadit pod práce povolání „koordinační, projektový a programový pracovník“ vymezeného 

nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů. 

V tomto ohledu může být nejnáročnější vykonávanou prací ředitele mateřské školy koordinace 

finančního, personálního, technického, provozního a organizačního rozvoje, případně rozvoje 

dalších oborů činnosti organizace. 

Podle právního názoru Pedagogické komory, z. s., se sídlem Praha Kosmická 742/11, 149 00 

Praha 4 – Háje a dále MŠMT ČR je uvedené zařazení do platové třídy možné. Ovšem na rozdíl 

od prací daného povolání (tj. povolání „koordinační, projektový a programový pracovník“) 

zařazených do 11. platové třídy, musí ředitelka mateřské školy skutečně koordinovat „rozvoj“ 

činnosti organizace (nepostačuje pouze „koordinace“). 

Jestliže ředitelka školy nemá potřebné vzdělání dle § 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, je 

výjimečně zařazena do platové třídy až na dobu 4 roků, resp. na dobu delší, jestliže předchozí 

praxí nebo po dobu výjimečného zařazení prokázala schopnost k výkonu požadované práce 

[vizte ustanovení § 3 odst. 4 písm. a) a b) nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění]. 

Dále se ředitelem dosažené vzdělání promítne do zařazení do platového stupně, tj. do odpočtů 

let praxe (vizte ustanovení § 4 odst. 7 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění). 

 

Diskuse: 

▪ nad plněním ode dne 1. září 2019; 

▪ další administrativní postup; 

▪ aspekty problematiky. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením vlády 

č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 

rozhoduje zařadit ředitelku Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové organizace města Sedlčany, 

do 12. platové třídy. Ve věci vydání nového Platového výměru v upravených podmínkách bude 

postupováno s termínem změny ode dne 1. září 2019.“    

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-428/2018-2022. 

 

4.2 Informace k připravované instalaci mobilního WC 

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

Sedlčany, který členy RM informoval o stavu přípravy instalace zařízení. 

Na zařízení bude (na vhodném místě) umístěn návod na použití s kontakty. 



 

 

Objednán je jeden kus mobilního WC; základ pro ukotvení zařízení bude učiněn příští týden 

(příprava). 

Platba za použití bude ve výši 10,00 Kč; platby lze realizovat pouze bezhotovostní (i pomocí 

mobilního telefonu). 

Pan místostarosta členům RM opakovaně ukázal vizualizaci zařízení.  

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

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

MST/17597/2019 

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

Sedlčany. 

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

Sedlčany přijata dne 9. září 2019, kterým byla zároveň zaevidována pod č. j.: MST/17597/2019. 

 

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

ve znění pozdějších předpisů.  

Identifikace žadatele: Povltavský sportovní klub DA-BA, z. p.  

Právní forma: zapsaný spolek. 

Identifikační číslo: 00508071. 

Trvale bytem: Sedlčany, Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany 

Požadovaná částka: 5.000,00 Kč 

Název akce/projektu: Dětská trofej DA-BA; Dětský cyklistický kroužek; aktivity spolku 

pro děti a mládež. 

Účel použití dotace: Nákup materiálu pro značení a vytyčení tratí a tréninkových prvků 

při akcích pro děti a mládež. Dobrá orientace a zajištění větší bezpečnosti dětí. 

Doba dosažení účelu: 1. leden – 31. prosinec 2019. 

Odůvodnění Žádosti: Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež. 

 

Diskuse: 

▪ nad úrovní starostlivosti, systematičnost péče; 

▪ připravené soutěže pro děti a mládež; 

▪ nad případným zajištěním podpory. 

 

Usnesení: 

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

2019 (č. j.: MST/17597/2019), doručené v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon 

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

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

schvaluje finanční podporu ve výši 5.000,00 Kč subjektu, Povltavský sportovní klub DA-BA, 

z. p., se sídlem Sedlčany, Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, a to za podmínek uvedených 

v uzavírané Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory.  

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

uzavřením standardizovaného smluvního ujednání.“  

MST DABA žádost; 5.000,0 Kč usnesení; vše vyčerpáno na podporu spolku. 

RM schvaluje 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-429/2018-2022. 



 

 

 

4.4 Inženýrské sítě v lokalitě U Háječku; uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 

Stavba inženýrských sítí byla předána v termínu dle Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, tedy dne 

29. července 2019. Následně probíhalo odstraňování vad a nedodělků včetně kompletace 

dokladové složky. S ohledem na složitost prováděných prací (těžba skalního podloží) 

a důkladnou kontrolu, je až nyní předkládán návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, kterým jsou 

vybilancovány veškeré neprovedené práce a práce nad rámec smluvního ujednání do výše 

zákonného limitu. Neprovedené práce v hodnotě 546.504,19 Kč bez DPH (– 4,8 % k Dodatku 

č. 1, celkem ke Smlouvě – 30,56 %). Práce nad rámec Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 

zákona ve výši 451.882,44 Kč bez DPH (3,28 % k Dodatku č. 1, celkem ke Smlouvě 49,99 %). 

Nová cena je 15.864.715,42 Kč bez DPH. Změna závazku oproti Dodatku č. 1 

(15.959.337,17 Kč bez DPH) je – 0,6 % a oproti původní Smlouvě (13.765.420,00 Kč bez DPH) 

je 15 %.  

K projednání byl přiložen návrh Dodatku č. 3, a to včetně soupisu prací. 

 

Diskuse: 

▪ pan Ing. Jiří Burian obšírněji vysvětlil situaci a přítomným členům RM návrh doporučil 

schválit; 

▪ jedná se o navýšení při splnění zákonného limitu. 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany, bere na vědomí informaci o dokončení stavby s názvem „Inženýrské 

sítě U Háječku“ a schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, jehož předmětem je 

odečtení částky za neprovedené práce ve výši 546.504,16 Kč bez DPH a navýšení ceny za práce 

provedené nad rámec původního závazku o 451.882,44 Kč bez DPH. Nová cena závazku je 

15.864.715,42 Kč bez DPH.  

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

tohoto Dodatku.“ 
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-430/2018-2022.  

 

4.5 Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ – prodloužení IS 

Stavba inženýrských sítí byla dokončena v termínu dle Smlouvy o dílo dne 31. července 2019, 

následně probíhalo odstraňování vad a nedodělků včetně kompletace dokladové složky. 

S ohledem na složitost prováděných prací (těžba skalního podloží) a důkladnou kontrolu, je až 

nyní předkládán návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým jsou vybilancovány veškeré 

neprovedené práce a práce nad rámec smluvního ujednání. Neprovedené práce v hodnotě 

25.934,00 Kč bez DPH. Práce nad rámec Smlouvy jsou ve výši 214.226,00 Kč bez DPH. Nová 

cena za zhotovení díla je 1.490.941,00 Kč bez DPH. Změna závazku oproti původní Smlouvě 

o dílo (1.302.649,06 bez DPH) je ve výši 14 %. Přiložen byl návrh Dodatku včetně soupisu 

prací. 

 

Diskuse: 

▪ majetkové vyrovnání s vlastníkem stavebních parcel (FO);  

▪ prodloužení inženýrských sítí v zóně 5; 

▪ konečná cena 1.490.941,00 Kč bez DPH. 

 

Usnesení: 



 

 

„Rada města Sedlčany, bere na vědomí informaci o dokončení stavby s názvem „Inženýrské 

sítě Sedlčany v zóně 5, západ – prodloužení IS“ a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o dílo, jehož předmětem je odečtení částky za neprovedené práce ve výši 25.934,00 Kč bez 

DPH a navýšení ceny za práce provedené nad rámec původního závazku o 214.226,00 Kč bez 

DPH. Nová cena závazku je 1.490.941,00 Kč bez DPH.  

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

tohoto Dodatku.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-431/2018-2022.  

 

4.6 Kanalizace Severní sídliště 

S uvedenou problematikou akce „Kanalizace Severní sídliště“ RM seznámil pan starosta.  

Dle dřívějšího rozhodnutí RM byla na základě žádosti 1. SčV, a. s. provedena záměna akcí 

v Příloze č. 3 rozpočtu města Sedlčany (vodohospodářská zařízení). Nerealizována bude akce 

s názvem „Vodovod Solopysky – výměna původních řadů – 1. část“ v hodnotě 630 tisíc Kč. 

Navrhováno je takto učinit na základě sdělení a dřívějšího přehodnocení potřebnosti správce 

kanalizace provést akci s názvem „Kanalizace Severní sídliště“ v hodnotě 230 tisíc Kč. 

Učiněno bude v rámci doplnění této akce k akci dříve za původní zaměněné (Růžová ulice; vše 

uvedeno v Příloze č. 3 rozpočtu). K projednání byla předložena cenová nabídka. 

 

Diskuse: 

▪ nad prostředky;   

▪ výměna kanalizace – staré potrubí kolem objektu jídelny a objektu Domova Sedlčany za nový 

úsek. 

 

Usnesení: 

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

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, souhlasí s realizací akce 

„Kanalizace Severní sídliště“, doplněné do Přílohy č. 3 rozpočtu města Sedlčany a rozhoduje 

o zadání prací správci Městské vodovodní a kanalizační infrastruktury Sedlčany, tj. 1. SčV, a. 

s.; IČO 47549793, za cenu 230.024,00 Kč bez DPH.  

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

smluvních ujednání.“ 

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

RM; nepřítomen hlasování pan MUDr. Karel Marek).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-432/2018-2022.  

 

4.7 Městský park Sedlčany; Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 

Problematiku realizace Městského parku Sedlčany uvedl pan starosta. 

Na základě provedeného zadávacího řízení a výběru dodavatele schváleného RM došlo dne 

12. září 2019 k oboustrannému podpisu Smlouvy o dílo a byl dohodnut termín předání 

staveniště na dne 19. září 2019. S ohledem na potřebu dodržení zadávacích podmínek byla 

Smlouva uzavřena s datem zahájení prací uvedeným ve Smlouvě o dílo dne 2. září 2019. 

K zajištění rovného zacházení s vybraným dodavatelem je předkládán návrh Dodatku č. 1 

ke Smlouvě o dílo, jehož předmětem je posun termínů plnění o dobu, kdy nemohl plnit předmět 

zakázky z důvodu neexistence smluvního závazku. 

 

Činnost RM: 



 

 

Rada města Sedlčany, projednala informaci o realizaci uvedené investiční akce pod názvem 

„Městský park Sedlčany“ a návrh znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, jehož předmětem je 

posunutí lhůty plnění zakázky s ohledem na aktuální termín předání staveniště. Rada města 

Sedlčany zvažovala vyslovit souhlas se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a dále zvažovala 

vydat pověření pro pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, a to k uzavření tohoto Dodatku. 

 

Diskuse: 

▪ dne 12. září 2019 byla uzavřena Smlouva; zítra proběhne předání staveniště (19. září 2019 – 

termín zahájení; ukončení akce – původní termín dne 2. března 2020; nyní je tento termín 

dokončení akce sjednán na dne 17. dubna 2020);  

▪ jednatel neměl elektronický podpis (vše se zdrželo). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, bere na vědomí informaci o realizaci investiční akce pod názvem 

„Městský park Sedlčany“ a návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, jehož předmětem je posunutí 

lhůty plnění zakázky s ohledem na aktuální termín předání staveniště.  

Rada města Sedlčany souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a pověřuje pana 

Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřením tohoto smluvního ujednání.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-433/2018-2022.  

 

4.8 Modernizace přestupního terminálu Sedlčany; Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

V průběhu realizace podkladních vrstev v části pojízdné plochy byl pod stabilizací 

předepsaným zvyšováním únosnosti zeminy zjištěn stav zemin, který neumožňuje provádět 

stabilizaci podloží vápněním. Dle stanoviska geologa byla provedena náhrada tohoto materiálu 

za vhodné kamenivo a veškeré práce patřičně zdokumentovány. Na kontrolním dni č. 16 dne 

13. září 2019 zhotovitel předložil vyhovující zkoušky únosnosti podloží jako doklad, 

že provedená změna dosahuje požadované parametry. Současně je navrženo uzavření 

smluvního dodatku, jehož předmětem je změna ceny za tyto provedené práce ve výši 

2.093.865,50 Kč bez DPH. Veškeré práce jsou řádně dokladovány, doklady předkládány 

k jednání a kontrole. 

 

Diskuse: 

▪ zjištěno, že vápnění stabilitu nezajistí – nahrazeno kamenivem; větší vrstva podloží 

odbagrována; odvoz a likvidace zeminy; zkoušky splnily podmínky z projektu;  

Informace od Ing. Jiřího Buriana; vše se dřívějším průzkumem nepostihlo; základy nešlo všade 

bezproblémově založit; pevnost podloží přehodnocena – vápnění také, větší vrstva štěrků. 

 

Referující sdělil, že bylo potřebné vyčkat na podklady pevnostních zkoušek; zbývají dodělat 

asfaltové povrchy.  

Zhotovitel díla předložil protokol – parametry splněny. 

Výše uvedené bylo potvrzeno všemi účastníky kontrolních dní; vše zdokladováno; nyní je 

žádoucí realizovat očekávané vyrovnání. 

Navýšení bude započítáno do neuznatelných nákladů stavby (případ dotační podpory). 

Další vícepráce se již neočekávají; na vlastní stavbě změny neovlivní rozpočet. 

Konzultováno s IROP – chování; do prvního patra dodatečně poskytovatelem finanční podpory 

žádán bezbariérový přístup (pouze řidič a dispečer). 

Vybaveno (Ing. Jiří Burian); na požadavku dále netrvají.  

 



 

 

V současná době autobusy přepravují cca 1200 cestujících; 95 linek. 

Vytvořeno zázemí moderní přepravy lidí, což cestující jistě ocení. 

MUDr. Karel Marek poukázal na možnosti finančního krytí (Rozpočtové opatření).  

Pan starosta sdělil, že záležitost vyžaduje Rozpočtové opatření, které je Odborem 

ekonomickým připravováno; finanční prostředky na pokrytí bude možné využít z dotace 

na přístavbu učeben 2. ZŠ, kde je vše (celá akce) zatím pokryta městskými prostředky – nyní 

zdroj dotační; dále akce „LAS – stavba“ se podle Smlouvy o dílo v tomto rozpočtovém období 

zcela určitě nestihne; splatnost Fa je zde smluvně založena na 90 dní; přejde do roku 2020 (příští 

RM bude řešit). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, bere na vědomí informaci o realizaci investiční akce pod názvem 

„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ a návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, jehož 

předmětem je změna ceny ve výši 2.093.865,50 Kč bez DPH; 2.533.577,30 Kč vč. DPH tj. 

navýšení ceny o 4,16 % smluvního závazku z důvodu provedení záměny části zemin 

v podkladních vrstvách komunikace.  

Rada města Sedlčany souhlasí se zněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a pověřuje pana 

Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřením tohoto smluvního ujednání.“   
Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-434/2018-2022.  

 

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

povrchy dráhy, sektory“ 

Zprávu přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.  

Dle dříve podaných informací RM bylo pokračováno v jednáních zástupců města Sedlčany se 

zástupci zhotovitele, a to za účasti a s pomocí právního zástupce města Sedlčany. Výsledkem 

jednání, který je doporučen ke schválení právním zástupcem města jako nejméně rizikový, a to 

s ohledem na snahu dokončit práce a současně nepřiměřeně neprodražovat stavbu, je návrh 

na uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo č. 1. Předmětem Dodatku je soubor změnových listů 

mající vliv na cenu díla v podobě nerealizování tribuny (- 606 tis. Kč), záměny skladby 

konstrukce oválu (- 601 tis. Kč), úpravy rozsahu transportu zemin na staveništi (+ 603 tis. Kč), 

likvidace kontaminovaného materiálu (+ 1.486 tis. Kč), změna povrchu koulařského sektoru, 

navýšení skládkovného za betony (133 tis. Kč), provedení obslužné komunikace pod hráz 

(149 tis. Kč), úprava rozsahu dlážděných ploch (- 0,3 tis. Kč), změna zatřídění zeminy (+ 

75 tis. Kč), poklop na šachtu (+14,4 tis. Kč), rozšíření závlahy (+ 27 tis. Kč), oprava škod 

způsobených přerušením stavby (152 tis. Kč).  

Souhrn dokladů byl předložen k jednání. 

 

Komentář (chronologie činnosti): 

▫ dne 4. července 2019 stavba zahájena; 

▫ rozbory podloží, kontaminace zeminy arsenem ve větším množství; 

▫ možnost ponechat na stavbě – pak není odpad; při opuštění stavby je odpadem; 

 

Další poznámky:  

Vypuštění stavby tribuny – cca 600 tis. Kč. 

Změna skladby podloží pod dráhou – cca 600 tis. Kč. 

Dne 19. července 2019 zhotovitel oznámil investorovi, že zastavuje stavbu. 

Jednání o převodu původcovství odpadů a další. 

Pan starosta ozřejmil činnost PZ. 



 

 

Nabídka zhotovitele o navýšení ceny v částce 5.684.000,00 Kč bez DPH. 

Jednání právních zástupců. 

Poptávka na služby na jiného zhotovitele nakládka, odvoz, skládka,… (nabídka 

za 2.300.000,00 Kč bez DPH). 

Zhotovitel nejprve nesouhlasil s akceptací zjištění. 

Minulý týden došlo k částečné změně postoje; odůvodnění přerušení stavby, otázka 

neprospěchu města; zhotovitel Smlouvu vypovědět nemíní a nechce. 

Prostavěno je 2,5 mil. Kč. 

Akceptace výkonu za cenu, za kterou činnosti pro zhotovitele provede jiná firma. 

Provedeno přepočítávání Změnových listů. 

Návrh Dodatku č. 1 a zároveň revokace dřívějšího usnesení na tento Dodatek č. 1(PZ). 

Zápočet.  

Původní cena je 14.890.000,00 Kč bez DPH. 

Nyní Dodatek č. 1 znamená 16.319.093,00 Kč, resp. 19.417.000,00 Kč (odvoz na skládku 

do Votic a úhrada poplatku za uložení). 

Je předpoklad, že se v pondělí dne 23. září 2019 vrátí na stavbu. 

 

Diskuse: 

▪ další aspekty problematiky a účast právního zástupce; 

▪ nad zištností zhotovitele, který aplikuje jím užívaný model, obdobně jako tomu bylo u jiných 

veřejných zadavatelů; 

▪ nad dalším postupem. 

 

Závěrem jednání RM k této problematice bylo konstatováno následující: 

„V důsledku okolností, které zadavatel  nemohl předvídat při zpracování zadávací dokumentace 

ani  s náležitou péčí, spočívající v navýšení objemu odpadů k likvidaci na skládce odpadů 

a s tím souvisejících prací, když po zahájení realizace díla po provedení rozborů zeminy 

a škváry v podloží stavby vyplynulo, že materiál v podloží obsahuje větší množství arsenu, než 

je povoleno pro využití na povrchu terénu, došlo k požadavku na změnu díla. Po zjištění této 

skutečnosti provedlo město rešerši, ze které vyplynulo, že změna díla z tohoto důvodu je 

v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť  její potřeba 

vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny, resp. součtu všech nutných a s tím 

souvisejících změn díla nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.“ 

 

V této souvislosti je potřebné revokovat dříve (dne 24. července 2019) Radou města Sedlčany 

přijaté usnesení (zn.: RM 20-372/2018-2022), které zní: 

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

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

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

v předmětu Smlouvy a ceny díla.“ 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany revokuje své dřívější usnesení zn.: RM 20-372/2018-2022, přijaté dne 

24. července 2019, a to k problematice investiční akce pod názvem „LAS Taverny – umělé 

povrchy dráhy, sektory“ (dřívější návrh Dodatku č. 1 k původní Smlouvě o dílo).“   

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-435/2018-2022.  

 



 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí informaci o realizaci investiční akce pod názvem „LAS 

Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“ a zprávu o proběhlých jednáních včetně předloženého 

návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. Rada města Sedlčany souhlasí s uzavřením Dodatku č. 

1 k původní Smlouvě o dílo v rozsahu změny závazku o 1.428.320,00 Kč bez DPH.  

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

smluvního ujednání.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-436/2018-2022.  

 

4.10 Žádost o projednání návrhu Výzvy k podání nabídek na zpracování lesních 

hospodářských osnov pro zařizovací obvod Sedlčany - jih, včetně příloh a k projednání 

návrhu členů hodnotící komise došlých nabídek 

Rada města Sedlčany byla seznámena s dokumenty pod spisovou značkou: 

31249/2019/MUSED; č. j.: ŽP/24377/2018-6; vyřizuje pan Petr Vondráček, DiS. 

V návaznosti na již projednané Nařízení města č. 1/2019 o oznámení záměru zadat zpracování 

lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Sedlčany – jih, se Odbor životního prostředí 

obrátil na RM s Žádostí o projednání návrhu Výzvy k podání nabídek na zpracování lesních 

hospodářských osnov (dále jen „LHO“) pro zařizovací obvod (dále jen „ZO“) Sedlčany - jih, 

včetně příloh (krycí list, návrh smlouvy). 

 

Výzva by měla být rozeslána šesti zpracovatelským firmám: 

▪ Lesprojekt Kroměříž, s. r. o., se sídlem Kroměříž, Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž;  

IČO 25302990; 

▪ LesInfo CZ, a. s., se sídlem České Budějovice, Rudolfovská č. p. 84, 370 01 České 

Budějovice; IČO 25161644; 

▪ Příroda, s. r. o., se sídlem Brandýs nad Labem, Zápská č. p. 1862, 250 01 Brandýs nad Labem 

- Stará Boleslav; IČO 61677922; 

▪ ING-FOREST, s. r. o., se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Kotkova č. p. 988, 544 01 Dvůr 

Králové nad Labem; IČO 24170852; 

▪ Lesprojekt východní Čechy, s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Gočárova třída 504/54, 

Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové; IČO 25251431; 

▪ Ekoles - Projekt, s. r. o., se sídlem Jablonec nad Nisou, Mládí 4024/15a, 466 04 Jablonec 

nad Nisou, IČO 61324787. 

 

Výzva bude také vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany. 

Dále je potřebné zajistit jmenování pětičlenné hodnotící komise pro posouzení nabídek. 

Odborem životního prostředí jsou navrhováni Ing. Vladimír Mrázek, Ing. Marie 

Kotalíková, DiS. a pan Petr Vondráček, DiS., zbývají další dva členové. 

Povinnost zadat zpracování LHO vyplývá ORP z lesního zákona a příslušných prováděcích 

přepisů. Zpracování LHO je hrazeno z prostředků poskytnutých Ministerstvem zemědělství 

České republiky prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje na základě uzavřené 

Smlouvy s vybraným zpracovatelem LHO. 

 

Diskuse: 

▪ nad dalšími aspekty problematiky. 

 

Usnesení: 



 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje Výzvu k podání nabídek, sestavenou v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a podle vnitřního 

předpisu města Sedlčany č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v účinném 

znění, kterou veřejný zadavatel, město Sedlčany, vyzývá k podání nabídky uchazečů 

na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Vypracování lesních hospodářských osnov 

pro zařizovací obvod Sedlčany – jih v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Sedlčany s platností od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2033“.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-437/2018-2022. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí návrh Smlouvy o dílo na „Zpracování lesních 

hospodářských osnov pro zařizovací obvod Sedlčany – jih, ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností Sedlčany, s platností od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2033“, která je 

navrhována uzavřít ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů a která je součástí Výzvy k podání nabídek v Zadávacím 

řízení na zhotovitele uvedeného díla.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-438/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru životního prostředí, zajistit 

v rámci Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku pod názvem „Vypracování lesních 

hospodářských osnov pro zařizovací obvod Sedlčany – jih v rámci správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Sedlčany s platností od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2033“ rozeslání 

této Výzvy šesti níže uvedeným zpracovatelským firmám: 

- Lesprojekt Kroměříž, s. r. o., se sídlem Kotojedská 1044/27, 76701, Kroměříž; 

IČO 25302990; 

- LesInfo CZ, a. s., se sídlem Rudolfovská 84, 370 01 České Budějovice; IČO 25161644; 

- Příroda, s. r. o., se sídlem Zápská 1862, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01; 

IČO 61677922; 

- ING-FOREST, s. r. o., se sídlem Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem; 

IČO 24170852; 

- Lesprojekt východní Čechy, s. r. o., se sídlem Gočárova třída 504/54, 

Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové; IČO 25251431; 

- Ekoles - Projekt, s. r. o., se sídlem Mládí 4024/15a, 466 04 Jablonec nad Nisou; 

IČO 61324787.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-439/2018-2022. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje jmenovat pětičlennou hodnotící komisi pro posouzení nabídek 

na dílo pod názvem „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Sedlčany 

– jih, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany, s platností od 1. ledna 2021 

do 31. prosince 2033“. Komise bude pracovat ve složení Mgr. Zdeněk Šimeček, Ing. Vladimír 

Mrázek, Ing. Marie Kotalíková, DiS., pan Petr Vondráček, DiS. a Ing. Tomáš Langer.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  



 

 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-440/2018-2022. 

 

4.11 Sdělení k Žádosti o podporu nákupu hasičského vozidla k výjezdům (CAS; 

informace)  

Pan starosta RM podrobněji informoval o negativním sdělení ze strany poskytovatele dotace. 

Žádost města nebyla podpořena, a to zejména s ohledem na systém bodování a posuzování 

podpory. Není hodnocena potřebnost vozidla pro výjezdy. 

Nové vozidlo s nástavbou (cisterna) vyjde na cca 7 mil. Kč. 

Městem zvažována jiná varianta zajištění potřebného vozidla výkonu činnosti s využitím trhu 

v Německu. Stát není schopen se o zajištění techniky výjezdové jednotky postarat. Naopak 

město Sedlčany ze svého rozpočtu podporuje profesionální hasiče. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.12 Zajištění služeb mobilní komunikace  

Pan starosta přítomné členy RM informoval o nabídce poskytovatele služeb na provedení 

optimalizace zatřídění do tarifů a jejich nastavení.  

RM byla seznámena s nabídka pro uzavření Smlouvy za změněných (výhodnějších) podmínek; 

úspora 3.000,00 Kč/měsíc; nyní cca 17.000,00 Kč/měsíc. 

Dále by mělo město obdržet balíček na HW jako bonifikaci (71 ks SIM karet – i zabezpečovací 

zařízení); nabídka učiněna na dva roky (dvouleté období pro SIM kartu). 

Spolupráce je dlouhodobě dobrá. 

Pokračovat v systému, který funguje do 200 tis. Kč/rok je vhodné. 

Min. fakturace 10.000,00 Kč za měsíc. 

Do dne 5. prosince 2019 platí nabídka, na kterou lze reflektovat a o které lze dále jednat.  

 

Diskuse: 

▪ jednání nad vlastní nabídkou, nikoli Smlouvou; pokračování v jednání; 

▪ pan Ing. Josef Soukup nad případným obsahem datových služeb, zda jsou nabízeny a zda 

případně budou poskytovány; pan starosta sdělil, že datové služby jsou poskytovány jen 

pro vybrané úředníky – pasováno na potřebu činnosti úředníka. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s předloženým postupem ve věci vedení jednání o nabídce 

na poskytování mobilních telefonních a vybraných datových služeb a návrhem optimalizace 

zatřídění do tarifů a jejich nastavení, vzešlým z jednání se stávajícím poskytovatelem těchto 

služeb, T-Mobile Czech Republic.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-441/2018-2022. 

 

4.13 Organizace svatebních obřadů na rok 2020; Kalendář oddacích dnů na rok 2020 

Rada města Sedlčany projednala tzv. Kalendář oddacích dnů, který byl navržen a sestaven 

Městským úřadem Sedlčany, Odborem vnitřních věcí. 

Kalendář oddacích dnů RM upravila o další termíny (rozšíření). Dokument je nedílnou součástí 

usnesení a Zápisu RM. 

Kalendář bude zveřejněn na webových stránkách města Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad počtem oddacích dnů; 



 

 

▪ problematika oddávajících; 

▪ další skutečnosti. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru vnitřních věcí, schvaluje 

upravený Kalendář oddacích dnů na rok 2020, ve kterých bude zajištěna služba oddávajících 

a v jehož časových limitech bude správním orgánem rozhodováno.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-442/2018-2022. 

 

4.14 Žádost o schválení zahraniční pracovní cesty 

Číslo zahraniční pracovní cesty označené II/2019 

Cíl cesty – stát, instituce: FRANCIE – Taverny 

Účel a zaměření cesty: Tradiční setkání ve francouzském partnerském městě Taverny 

a každoroční účast studentů G a SOŠE na štafetovém běhu EKIDEN. 

Termín cesty je ve dnech 3. října až 7. října 2019. 

Výdaje zahraniční pracovní cesty hradí:  

a) Ubytování – Spolek přátel Sedlčan v Taverny; 

b) Stravování – Spolek přátel Sedlčan v Taverny / město Sedlčany; 

c) Vedlejší výdaje (pohonné hmoty) – město Sedlčany;  

d) Kapesné – nenárokuje se. 

 

 

Použitý dopravní prostředek: Vozidlo Tranzit – pronájem od Sedlčanských technických služeb, 

s. r. o., finanční příspěvek účastníků – studentů G a SOŠE. 

 

Navrhovaní účastníci: 

Jméno  Příjmení Funkce  

▫ Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta;          

▫ pan Pavel Bednář, ředitel Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace; 

▫ paní Markéta Křivská, tlumočnice – vedoucí TIC. 

Zahraniční pracovní cesta  

 

Diskuse: 

▪ nad reprezentací města. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje zahraniční služební cestu II/2019 realizovanou do Francie 

(Taverny), která se uskuteční ve dnech 3. října – 7. října 2019, za účelem tradičního setkání 

ve francouzském partnerském městě Taverny spolu s aktivní účastí na každoroční akci 

tamějším městem pořádané – EKIDEN 2019 (běžecký závod). Město Sedlčany spolu se 

závodníky rekrutovanými z G a SOŠE Sedlčany bude reprezentovat pan Mgr. Zdeněk Šimeček, 

místostarosta města Sedlčany, pan Pavel Bednář, ředitel Sportovních areálů Sedlčany, 

příspěvkové organizace a paní Bc. Markéta Křivská, vedoucí Turistického informačního centra 

Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 7; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomno sedm členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 24-443/2018-2022. 

 



 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; „Podmínky pro stání motorových vozidel v městské zástavbě 

Sedlčany“; diskusní příspěvek přednesl pan MUDr. Karel Marek 

Pan MUDr. Karel Marek, vyzval k zajištění činností na odstranění dlouhodobě stojících 

a zjevně nepojízdných vozidel v Zahradní ulici, kde pomalu vzniká vrakoviště.  

Je potřebné identifikovat vlastníky vozidel a dbát jejich odstranění, a to s pomocí informací 

z registru vozidel, případně za účasti Městské policie Sedlčany. 

Dále referující sdělil, že je potřebné zmapovat městečko a zjistit potenciál pro parkování, které 

by bylo potřebné vhodně usměrnit (jak se má parkovat); místo by si občané rádi zaplatili. 

Cestou je mapa parkovacích zón a další nástroje.  

 

Diskuse: 

▪ bez další diskuse.  

 

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

usnesení. Problematikou se může zabývat Komise dopravní. 

Úkol: Záležitost bude prověřena s ohledem na činnosti Městské policie Sedlčany, dále budou 

úkoly odpovídající kompetencím zadány Odboru výstavby a územního plánování a Odboru 

investic, případně Odboru majetku. O záležitosti bude podána informace na některém 

z nadcházejících jednání RM (zpráva). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; „Informace o připravovaném modelu financování výstavby 

Plaveckého bazénu Sedlčany“; diskusní příspěvek přednesl pan Ing. František Hodys 

Pan Ing. František Hodys RM informoval o některých vybraných činnostech v posuzování 

proveditelnosti a zajištění výstavby (investiční záměr) výše uvedeného záměru. Finanční výbor 

projednává úkol stanovený a zadaný ZM. 

Lze konstatovat, že za souběhu splácení úvěru a nemožnosti získat dotace není možné 

zainvestovat takovouto akci v dohledném období cca do roku 2025. 

Finanční výbor se pokusí financování akce namodelovat s využitím všech známých informací. 

Výstavba rozhodně není otázka nejbližších několika let. 

Do konce roku 2025 město Sedlčany bude splácet poskytnutý úvěr na Přivaděč pitné vody 

Benešov – Sedlčany.  

  

Diskuse: 

▪ bez další diskuse.  

 

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

Úkol zadaný ZM je v plnění. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

Další informace členů RM: 

▫ Pan Ing. Josef Soukup požádal o omluvu z nepřítomnosti na jednání dne 2. října 2019.  

 

▫ Pan Ing. Martin Havel poděkoval za podporu vybrané aktivity Městské knihovny Sedlčany 

(fotbalové utkání za účasti čtenářů). 



 

 

 

▫ Pan Ing. Jiří Burian požádal o omluvu z nepřítomnosti na jednání dne 2. října 2019.  

 

Členové RM byli předsedajícím opakovaně vyzváni k předložení dalších samostatných 

diskusních příspěvků, podnětů a případných připomínek.  

 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných radních již neměl žádné další samostatné diskusní 

příspěvky na obohacení dnešního programu jednání, byl program jednání RM vyčerpán. 

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

(RM č. 24/2018-2022), možnost diskutovat ukončil. 

Závěrem jednání RM pan starosta všem přítomným členům RM poděkoval za aktivní a věcný 

přístup k projednávaným tématům.  

Proti dnes projednávanému programu jednání RM ani proti přijatým usnesením i závěrům 

nepodal nikdo z členů RM žádné připomínky.  

 

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

na příštím jednání RM 25/2018-2019 dne 2. října 2019 bude projednání problematiky 

„Investice a akce stavební povahy města Sedlčany roku 2019“. 

Jednání RM jako obvykle proběhne v administrativní budově I. Městského úřadu Sedlčany, 

na adrese Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32. 

 

V tuto chvíli se z účasti na celém nejbližším zasedání RM (dne 2. října 2019) z přítomných 

radních omluvil pan Ing. Josef Soukup a pan Ing. Jiří Burian, jak již uvedeno výše. 

 

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

ukončil v čase 19:01 hod. 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Zpráva o činnosti Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. (11 listů) 

3. Kalendář oddacích dnů na rok 2020 (1 list) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

FO – fyzická osoba 

HPP – hlavní pracovní poměr 

LHO – lesní hospodářské osnovy 

MBF – městský bytový fond 

PÚ – pracovní úvazek 

RM – Rada města Sedlčany 

TIC – Turistické informační centrum Sedlčany 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 24. září 2019 

 

 

 

 

 


