
Anonymizovaný Zápis RM č. 25/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 2. října 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. 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 nezměnil.  

Omluven:  

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian. 

▪ na část jednání (počátek):-. 

▪ na část jednání (v průběhu): -.  

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

Neomluven: -.  

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

Přizvaní hosté:  

▪ Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického na Městském úřadu Sedlčany; 

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

▪ PaedDr. Jaroslav Nádvorník, ředitel základní školy; zastupitel města Sedlčany; předseda 

Komise pro výchovu a vzdělávání; 

▪ Mgr. Libor Novotný, ředitel základní školy; zastupitel města Sedlčany; předseda Komise 

sociálně právní. 

 

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: 16:07 hod.    

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:49 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

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

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

16:07 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 dříve omluvil pan Ing. Jiří 

Burian a pan Ing. Josef Soukup; avšak druhý jmenovaný se na jednání RM dostavil včas, před 

jeho zahájením, což avizoval předem s využitím služebního e-mailu. 

 

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

 

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. 

 

Do programu jednání RM byl také zařazen programový bod se souhrnným názvem „Ochrana 

dětí a mládeže proti sociálně patologickým jevům“. 

   

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. 25/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 18. září 2019  

 

2. Hlavní program: „Investice a akce stavební povahy města Sedlčany roku 2019“ 

  

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Zajištění práv k části nemovitosti; Smlouva o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IP-12-6014195/1 Sedlčany, k Cihelně, kNN pro parc. č. 2748 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Prodej bytu MBF v dříve privatizovaném bytovém domě Sedlčany, 

Havlíčkova č. p. 623  

3.2.2 Prodej bytu MBF v dříve privatizovaném bytovém domě Sedlčany, 

Na Severním sídlišti č. p. 675 

 

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 svolání 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

4.2 Ochrana dětí a mládeže proti sociálně patologickým jevům 

4.3 Rozpočtové opatření č. 4/2019 

4.4 Návrh Rozpočtového opatření č. 5/2019 

4.5 Informace o instalaci objednaného zařízení; toalety na veřejném prostranství 

4.6 Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku – komunikace, drenáž 

4.7 Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ; příprava tlakové kanalizace pro II. etapu 

4.8 Návrh úpravy Přílohy č. 3 rozpočtu města Sedlčany, obnova a opravy 

vodohospodářského majetku 

4.9 Chodník Libíň, projektová příprava 

4.10 Informace o vývoji realizovaných plateb parkovného pomocí bezhotovostních 

plateb 

4.11 Zápis v Kronice města Sedlčany za rok 2017 a rok 2018 

4.12 Pozvánka na slavnostní otevření kogeneračních jednotek 

4.13 Seznámení s projektovou studií na akci „Rekonstrukce a rozšíření ZUŠ Sedlčany“ 

(přístavba, nástavba a vestavba objektu Základní umělecké školy Sedlčany)  

 4.14 Vyjádření k dotazu o přesunu kompetencí mezi obcemi; Veřejnoprávní smlouva 

5. Diskuse (program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

 5.1 Příprava materiálů pro jednání RM 

 5.2 Úprava veřejného prostranství před objektem G a SOŠE 

 

Poznámka zapisovatele: 

Zápis z jednání RM je sestaven podle obvyklého obsahového schématu; neodpovídá tudíž 

chronologii skutečného projednávání jednotlivých bodů (skutečnému pořadí) programu. 

V pořadu jednání byli upřednostněni hosté. 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 18. září 2019  

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

 

RM 24-423/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 24-424/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. Mimo obsah usnesení úkoly plní 

pan Ondřej Sůva (informace pro tisk; příprava slavnostního otevření kogenerační jednotky). 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 24-425/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 24-426/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 24-427/2018-2022 

Úkol splněn. 



 

 

 

RM 24-428/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 24-429/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 24-430/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 24-431/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 24-432/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 24-433/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 24-434/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 24-435/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 24-436/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 24-437/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 24-438/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 24-439/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 24-440/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 24-441/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 24-442/2018-2022 

Dokument zveřejněn. 

Úkol splněn. 

 

RM 24-443/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 



 

 

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

města Sedlčany ze dne 18. září 2019 (RM č. 24/2018-2022) 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 25-444/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program: „Investice a akce stavební povahy města Sedlčany roku 2019“ 

Pan starosta na jednání přivítal pan Ing. Tomáše Langera, vedoucího Odboru investic. 

Jmenovaný všem přítomným členům RM předal písemně vyhotovenou Zprávu o uvedené 

problematice.  

Zpráva byla referujícím vedoucím Odboru přednesena a okomentována. 

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

uváděn. 

 

Ve Zprávě o plnění investičních akcí města Sedlčany za období leden – září 2019 je uvedeno, 

že Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, zajišťoval pro níže uvedené investiční akce a akce 

stavební povahy přípravu těchto akcí, podklady pro legislativní řízení v rámci povolení 

investičních akcí, výběr zhotovitelů na realizaci akcí, investorský dohled nad stavbami 

a finančním plněním, po ukončení stavebních děl rovněž prováděl veškeré kroky k uvedení 

do provozu a splnění požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek na uveřejnění dokladů 

a splnění dalších zákonných povinností. V případě dotovaných akcí plnil požadavky 

poskytovatele dotace. K těmto pracím dále patří spolupráce při zajišťování podkladů pro externí 

specialisty v průběhu jejich práce (projektanty, administrátory dotací a výběrových řízení 

apod.). Odbor investic rovněž připravoval materiály pro odpovědi na žádosti o stanoviska 

s ohledem na plány investic, žádosti o informace k investičním akcím a záměrům města (dle 

zákona o svobodném přístupu k informacím i mimo rámec zákona) a podílel se na jednání 

s osobami dotčenými plánovanými akcemi. Dále Odbor investic zajišťoval přípravu podkladů 

pro dlouhodobé plány a plnění úkolů vedení města. 

Zpráva obsahuje soupis akcí a činností s věcným komentářem k jednotlivým záležitostem 

zajišťovaným Odborem investic. 

Zpráva svým obsahem kopíruje vybrané Přílohy ke schválenému rozpočtu města Sedlčany: 

▪ z Přílohy č. 2 rozpočtu – Údržba a opravy MK;  

▪ z Přílohy č. 3 rozpočtu – Obnova a opravy vodohospodářského majetku; 

▪ z Přílohy č. 6 rozpočtu – Projektová dokumentace, TDI, administrace projektů; 

▪ z Přílohy č. 8 rozpočtu – Opravy a úpravy prostor Nemocnice Sedlčany; 

▪ z Přílohy č. 9 rozpočtu – Akce dle návrhu občanů: 

- Revitalizace požární nádrže v ulici Na Potůčku – objednána projektová 

dokumentace u pana A. Sirotka za 8,00 tis. Kč; uzavřena Smlouva o připojení el. 

energie (ČEZ Distribuce, a. s.); realizace projektu se pravděpodobně nestihne, 

kdyby se stihla do 1. pol. 2020, bude dotace 100,00 tis. Kč od nadace České 

spořitelny; 

- Obnova oddechové zahrady a dětského hřiště před Rodinným centrem Petrklíč 

zajišťováno Sedlčanskými technickými službami, s. r. o. za cenu dle projektu 

238,00 tis. Kč; 



 

 

- Klidová zóna – veřejný okrasný park, objednáno u zahradnické firmy (pan 

M. Čihula) za cenu 249,40 tis. Kč; 

- Rekonstrukce chodníku u domu č. p. 725 - 727 – rozhodnutím RM uzavřena 

Smlouva o dílo s firmou Údržba silnic, s. r. o. za cenu 311,00 tis. Kč; 

- Pítka pro ptáky – zajišťováno Sedlčanskými technickými službami, s. r. o. za cenu 

dle projektu, která činí 80,00 tis. Kč.    

 

Odbor investic se dále věnoval: 

- administraci projektů k OP EU; 

- administraci výběrových řízení. 

 

Plnění investičních akcí probíhá zdárně.   

Komentář k přednesené zprávě: 

▪ naplněn přednášejícím; 

▪ nad drobnou právní úpravou textu Dodatku ke Smlouvě o dílo na investiční akci LAS Taverny 

– umělé povrchy dráhy, sektory; uzavřen, zveřejněn; dnes kontrolní den stavby. Odvoz 

materiálů zahájen, cca 1/3 materiálu odvezena. 

 

Diskuse: 

▪ nad vybranými položkami. 

 

RM ohodnotila kvalitní práci Odboru investic a poděkovala vedoucímu Odboru investic. RM 

dala podnět k rozhodnutí o vylepšeném mimořádném finančním ohodnocení. 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu v předmětu „Investice a akce stavební povahy 

města Sedlčany roku 2019“, přednesenou Ing. Tomášem Langerem, vedoucím Odboru 

investic.“ 

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 25-445/2018-2022. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

 

3.1.1 Zajištění práv k části nemovitosti; Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IP-12-6014195/1 Sedlčany, k Cihelně, kNN pro parc. č. 2748 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Činnost RM: 

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

6014195/1 Sedlčany, k Cihelně, kNN pro parc. č. 2748“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci 

č. PM/II-036/2019 ze dne 28. ledna 2019 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem 

Průmyslová č. p. 1 665, 263 01 Dobříš, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, 

jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města parc. č. 2762/69 



 

 

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

soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 

12.000,00 Kč (včetně DPH), vizte Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

uzavřenou dne 12. června 2018 (usnesení z jednání Rady města Sedlčany 87 č. RM 1464/2014-

2018 ze dne 23. května 2018; dřívější označení nemovitostí). 

 

Diskuse: 

▪ nad zatížením; 

▪ bez další diskuse. 

 

Usnesení: 

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

č. IP-12-6014195/1 Sedlčany, k Cihelně, kNN pro parc. č. 2748“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., 

se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou na základě 

plné moci č. PM/II-036/2019 ze dne 28. ledna 2019 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., 

se sídlem Průmyslová č. p. 1 665, 263 01 Dobříš, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako 

povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města 

Sedlčany parc. č. 2762/69 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 

a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje 

za jednorázovou náhradu ve výši 12.000,00 Kč (včetně DPH).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 25-446/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Prodej bytu MBF v dříve privatizovaném bytovém domě Sedlčany, Havlíčkova 

č. p. 623  

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Činnost RM: 

RM projednala Žádost smluvního nájemce, trvale bytem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 623, 264 

01 Sedlčany, o koupi dosud užívaného bytu 3 + 1 (č. bytu 15/V. patro o výměře 72,60 m2) na 

uvedené adrese, a to za původní nabízenou cenu 5.100,00 Kč/m2 (schváleno ZM dne 3. března 

2014). Rada města Sedlčany s odvoláním se na svůj dosavadní přístup k prodeji doposud 

neprivatizovaných nájemních bytů (vizte poslední obdobné usnesení č. RM 17-294/2018-2022 

ze dne 29. května 2019) zvažovala schválit, aby s žadatelkou byla uzavřena Kupní smlouva, 

na základě které jako smluvnímu nájemníkovi bude prodán uvedený byt za jednotkovou cenu 

5.100,00 Kč/m2, tj. za celkovou částku ve výši 370.260,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ kontinuita a obdoba předpokládaného rozhodování. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, aby s žadatelkou, byla uzavřena Kupní smlouva, na základě 

které jako smluvnímu nájemníkovi bude prodán užívaný byt velikostní kategorie 3 + 1 (obytný 

dům Sedlčany, Havlíčkova č. p. 623, 264 01 Sedlčany; č. bytu 15/V. patro o výměře 72,60 m2) 

za jednotkovou cenu 5.100,00 Kč/m2, tj. za celkovou částku 370.260,00 Kč.“ 

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

RM).  



 

 

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 25-447/2018-2022. 

 

3.2.2 Prodej bytu MBF v dříve privatizovaném bytovém domě Sedlčany, Na Severním 

sídlišti č. p. 675  

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

Činnost RM: 

RM projednala Žádost smluvního nájemce bytu na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti 

III/675, 264 01 Sedlčany, o koupi dosud užívaného bytu velikostní kategorie 1+KK (č. bytu 4/I. 

patro o výměře 32,10 m2) na uvedené adrese bytového domu, a to za původní nabízenou cenu 

4.900,00 Kč/m2 (schváleno ZM dne 12. července 2010). Rada města Sedlčany s odvoláním se 

na svůj dosavadní přístup k prodeji doposud neprivatizovaných nájemních bytů v dříve 

privatizovaných bytových domech (vizte poslední obdobné usnesení č. RM 17-294/2018-2022 

ze dne 29. května 2019) zvažovala schválit, aby s žadatelkou byla uzavřena Kupní smlouva, 

na základě které jako smluvnímu nájemníkovi bude prodán uvedený byt za jednotkovou cenu 

ve výši 4.900,00 Kč/m2, tj. za celkovou částku 157.290,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, aby s žadatelkou byla uzavřena Kupní smlouva, na základě 

které jako smluvnímu nájemníkovi bude prodán užívaný byt velikostní kategorie 1 + KK 

(obytný dům Sedlčany, Na Severním sídlišti III/675, 264 01 Sedlčany; č. bytu 4/I. patro 

o výměře 32,10 m2) za jednotkovou cenu 4.900,00 Kč/m2, tj. za celkovou částku 

157.290,00 Kč.“   

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 25-448/2018-2022. 

 

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 svolání 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

Návrh Programu zasedání a pořad jednání:  

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 23. září 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 24. září 2019 

– 14. října 2019) 

Přílohy: 3.1 Zpráva o hlavních bodech jednání a přijatých usnesení 

   3.2 Návrh usnesení 

4. Diskuse o ochraně dětí a mládeže před sociálně patologickými jevy  



 

 

(Vystoupí přizvaní zástupci Policie ČR, Městské policie Sedlčany, Odboru sociálních věcí 

na MěÚ Sedlčany) 

5. Rozpočtové opatření č. 5/2019   

Příloha: 5.1 Důvodová zpráva (popis předmětu) 

    5.2 Výsledky hospodaření města Sedlčany (plnění I-VIII/2019) 

   5.3 Návrh usnesení 

6. Diskuse 

   6.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

   6.2 Diskuse přítomných občanů  

7. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

8. 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.)  

 

Diskuse: 

▪ nad programem a jeho důležitostí; potřebnost RO; 

▪ priority města Sedlčany, oblast určitého segmentu bezpečnosti; 

▪ další aspekty. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany stanovuje termín pro svolání 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne 14. října 2019 v čase od 17:00 hod. 

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční ve Společenském sále KDJS 

Sedlčany.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 25-449/2018-2022. 

 

Usnesení: 

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

program jednání 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební období 

(2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 14. října 2019 v čase od 17:00 hod. 

ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 25-450/2018-2022. 

 

4.2 Ochrana dětí a mládeže proti sociálně patologickým jevům 

Na jednání RM byli přizváni: 

▪ PaedDr. Jaroslav Nádvorník, ředitel základní školy; zastupitel města Sedlčany; předseda 

Komise pro výchovu a vzdělávání; 

▪ Mgr. Libor Novotný, ředitel základní školy; zastupitel města Sedlčany; předseda Komise 

sociálně právní. 

Dalšími členy Komise pro výchovu a vzdělávání jsou: 

▪ Mgr. Libor Novotný; Mgr. Pavel Pína; Bc. Milena Říčařová; Bc. Ondřej Vodňanský; 

Mgr. Vladimíra Křenková a paní Lenka Jiráčková.  

Dalšími členy Komise sociálně právní jsou (zvláštní orgán města Sedlčany): 



 

 

tajemnice: Bc. Pavla Sůsová; členové: paní Renata Vinařová, Mgr. Pavel Pína; Mgr. Radovan 

Faktor a Bc. Ondřej Vodňanský. 

 

Setkání s uvedenými zástupci bylo motivováno především výsledky jednání poradního orgánu 

Rady města Sedlčany, kterým je Komise pro výchovu a vzdělávání.  

Tato předložila Zprávu, která byla předsedou Komise okomentována a dále RM diskutována, 

a to i z pohledu dalších aspektů nedávného případu agresivního násilí mezi nezletilými, 

původem nikoli občany města Sedlčany. 

 

Obsah hlavních celků komentáře účastněných jednání RM: 

▪ prevence sociálně patologických jevů; 

▪ činnost Městské policie Sedlčany; 

▪ předpokládaná diskuse na ZM v pondělí dne 14. října 2019 v čase od 17:00 hod. (svolání ZM); 

▪ na ZM je k uvedené problematice k diskusi žádoucí přizvat zástupce Městské policie 

Sedlčany; Odboru sociálních věcí (vedoucí); Policie ČR; případně další zástupce (ředitele škol); 

▪ prvky ohledně ochrany dětí proti sociálně patologickým jevům; 

▪ agresor, postižený v aktuálním případu (obecně); 

▪ důvody proč k tomu dochází (anamnéza rodiny; příčiny jevů); 

▪ o tom, co se děje na školách, kdy se šikana objeví (manuály, programy, roční vyhodnocení); 

▪ koordinátor prevence patologických jevů,…; 

▪ školení pro učitele; 

▪ fenomén násilí je součástí naší společnosti; 

▪ další prvky ochrany dětí a mládeže. 

Základní školy prakticky využívají všechny nástroje prevence, a to dle intenzity potřebnosti. 

Všechny kroky dle metodiky školy udělaly (informace směrem k žákům; třídní schůzky; 

poučení, jak se chovat; snaha o to, aby se nikdy žáci neúčastnili jako aktéři,… Nabídky 

za úplatu školení školy dostávají, tyto se v potřebné míře po výběru provádějí. Hodnotí se 

možnosti; naučení vzorců chování.  

Výčet všeho, co školy činí pro prevenci patologických jevů. 

 

Doporučení pro RM:  

▪ účinnost kamer a počet; 

▪ doporučení zřídit a obsadit pozici terénního pracovníka (problematiku nevnímáme, 

ale existuje); 

▪ Městská policie Sedlčany; návrh na zřízení krizové linky důvěry (zmatek do volání); 

nepřetržitá pomoc; Komise odmítá, resp. spíše negativně; 

▪ příčina jevů ve velké části v rodině; 

▪ RM projednala stanovisko – hloučky, kouření; nepříjemné antré,…;  

▪ 2x prokazatelně napadání učitelů; 

▪ ne všichni chodí ráno do školy; 

▪ azylový dům a jeho vliv na místní komunitu. 

 

Další komentář: 

▫ Pan starosta reagoval na vystoupení obou hostů, a to s ohledem na závěry Komise, jako 

poradního orgánu RM – posílení kamerového systému; optická síť nezávislá na společnosti 

Lacina cz, s. r. o.; radnice přechází na AP telefony. Garance bezpečnosti spojení. 

 

▫ Tento pátek bude realizována pracovní schůzka vedení města Sedlčany s Policií ČR, a to podle 

Koordinační smlouvy.  

 



 

 

▫ Zřízení pracovní pozice terénního pracovníka je především o kvalitě persony, která by byla 

ochotna práci vykonávat (požadavky; působnost; financování).   

 

▫ Personální obsazení strážníků Městské policie Sedlčany (celkem 8 strážníků, ve výkonu 

MD/RD navíc jedna policistka; do konce roku 2019 činnosti adm. pracovnice na DPP; nový 

SW – vše v systému; za září 2019 evidováno více než 1 000 ks zákroků). 

 

▫ Identifikace osoby do telefonu (ztotožnění oznamovatele) připadá jako nadbytečné 

(Mgr. Libor Novotný); příklady praxe RČ; bydliště; otázka proškoleného dítěte.  

 

▫ Telefonní krizová linka – máme příbramskou linku bezpečí, ji podporujeme; již existuje; 

zavádět není jednoduché, 24 hodinová služba – jinak pokryje linka 156; expertní záležitost.  

 

▫ Vyhotovení OZV na zákaz kouření (zóny) – je na diskusi; občas zafunguje většinou 

na „nevinné“. 

Pan Ing. Josef Soukup připomněl přítomným jednání podmínky vydávání OZV v oblasti 

veřejného pořádku a možnost města regulovat pomocí tohoto nástroje kouření na veřejných 

prostranstvích nad rámec zákona, který na určitých místech kouření zakazuje. Záležitost je 

v samostatné působnosti města; čerpat lze ze zkušeností jiných obcí; vzdálenost od škol 

a školských zařízení.  

 

Závěr: 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí závěry z jednání tohoto poradního orgánu RM obsažené 

v Zápisu z jednání a doporučení Komise pro výchovu a vzdělávání definované pro oblast 

ochrany dětí a mládeže proti sociálně patologickým jevům. Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany vyzval předsedu Komise sociálně právní ke svolání pracovního jednání tohoto 

poradního orgánu města Sedlčany a k následnému předání Zápisu z jednání. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.3 Rozpočtové opatření č. 4/2019  

Pan starosta problematiku uvedl v širším kontextu souvislostí. 

Následně předal slovo přizvanému hostu, referující paní Jitce Kadlecové, která v postavení 

vedoucí Odboru ekonomického byla předsedajícím vyzvána k přednesení referenční zprávy 

odůvodňující navrhované opatření. 

 

Rozpočtové opatření č. 4/2019  

Příjmy (navýšení)        + 1.655,00 tis. Kč 

Nedaňové příjmy (navýšení)    +    186,00 tis. Kč  

Prodej dřeva, obecní lesy (snížení) o částku – 164,00 tis. Kč; upravovaná částka je navrhována 

dle odhadu výdajů a příjmů do konce roku 2019 a podle současných výkupních cen na trhu 

s touto komoditou (dřeva); pro účely úpravy zpracovaného správcem městských lesů „Polesí 

Svatý Jan“.    

Nájemné z bytového fondu (navýšení) + 350,00 tis. Kč, výběr nájmů z bytů v Západní ulici, 

vzhledem k časovému posunu prodeje bytů do osobního vlastnictví byly nájmy vybírány 

i v letošním roce 2019, s čímž se původně nepočítalo.   

 

Kapitálové příjmy (navýšení)  + 527,00 tis. Kč  

Prodej bytů nájemníkům Sedlčany č. p. 623 (zápočet 370,00 tis. Kč) a Sedlčany č. p. 674 

(zápočet 157,00 tis. Kč). 



 

 

 

Dotace, půjčky, rezervy (navýšení) + 942,00 tis. Kč  

Dotace ze státního rozpočtu, OP, EU  +  942,00 tis. Kč 

Dotace MK ČR pro Městské knihovny Sedlčany + 51,00 tis. Kč z programu „Veřejné 

informační služby knihoven“ pro projekt „Modernizace studovny“ 

Dotace „Sčítání lidu v roce 2021“ + 35,00 tis. Kč na krytí výdajů obcí souvisejících s přípravou 

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 

Dotace pro MŠ Sedlčany + 856,00 tis. Kč z projektu tzv. Šablony  

 

Veškeré výše uvedené dotace jsou účelové a průběžné, tudíž ve stejné výši je upravena 

i výdajová část v příslušných oblastech výdajů. 

 

Výdaje  (navýšení)   +  3.141,00 tis. Kč   

Zemědělství – lesní hospodářství (navýšení) + 270,00 tis. Kč 

Dle výpočtu předpokladu výdajů na těžební, pěstební práce do konce roku 2019 (výsadba, 

oplocování, natírání, vyžínání) správcem městských lesů „Polesí Svatý Jan“. 

 

Služby obyvatelstvu (navýšení) + 2.770,00 tis. Kč 

3.1. Školství (navýšení) + 856,00 tis. Kč – příspěvek MŠ Sedlčany vizte dotace příjmová část.  

3.2. Kultura (navýšení) + 60,00 tis. Kč – příspěvek Městské knihovně Sedlčany; vizte dotace 

příjmová část 51,00 tis. Kč; úprava dle skutečného čerpání výdajů akce: jarní koncerty 

+ 6,00 tis. Kč; 125. let dráhy Sedlčany – Olbramovice + 3,00 tis. Kč. 

3.3. Tělovýchova a zájmová činnost + 41,00 tis. Kč – úprava příspěvku na opravy a údržbu 

sportovních zařízení z důvodu havárie kanalizace v Sokolovně.  

3.4. Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba + 1 813 tis. Kč 

3.4. a) Opravy BF + 350,00 tis. Kč – úprava navazuje na část příjmovou navýšení nájmů 

z důvodu časového posunu prodeje bytů do osobního vlastnictví BD v Západní ul. č. p. 1173 – 

č. p. 1175, prostředky vybrané z nájmů budou použity na opravy dlažby na chodbách 

a schodištích, vymalování společných prostor, opravy podlah v suterénu.  

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

+ 1.463,00 tis. Kč 

IS U Háječku + 1.405,00 tis. Kč 

IS ul. Amerických letců + 345,00 tis. Kč 

LAS umělé povrchy dráhy, sektory – 388,00 tis. Kč – do konce roku nebude tato akce 

realizována v plné výši SR; snížení je kompenzací v rámci zachování vyrovnaného rozpočtu. 

Opravy a úpravy prostor Nemocnice Sedlčany + 165,00 tis. Kč; vyšší náklady u akcí: venkovní 

rolety, bezbariérový přístup na rehabilitaci, fasáda garáže; havarijní stav uzávěrů vody 

(navýšení u více položek z nabídky).  

Vnější sanace vlhkosti budovy ZUŠ, Sedlčany č. p. 428 + 30,00 tis. Kč konečná faktura je 

na částku 816,00 tis. Kč navýšeno o práce vykopání jímky. 

MŠ, Sedlčany č. p. 740 výměna jídelních výtahů – 30,00 tis. Kč, akce ukončena. 

VO Solopysky + 430,00 tis. Kč navýšeno o rekonstrukce části VO z návsi k lomu; z návsi 

směrem na Třebnice, akce vyvolané společností ČEZ, a. s. v průběhu roku (nebyl znám záměr 

uložení kabelů);   

VO od I/18 – 494,00 tis. Kč akce nebude do konce roku realizována (směrem ke Kartografii, 

kompenzace za Solopysky). 

 

Všeobecná veřejná správa (navýšení) + 101,00 tis. Kč  

Správa Městského úřadu Sedlčany + 321,00 tis. Kč úprava rozpočtu na platy vč. odvodů (přijetí 

zaměstnanců za odcházející zaměstnance do důchodu (vyšší vzdělání, zařazení do vyšších 



 

 

platových tříd), náhrada dovolené zaměstnancům při ukončení HPP, využití pracovního 

potencionálu bývalých zaměstnanců formou dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení 

práce; výplaty za práce a činnosti odvedené v rámci příprav sčítání lidu, domů, bytů v roce 2021 

(vizte účelová dotace příjmová část).  

 

Toto navýšení je částečně kompenzováno plánovanými úsporami ve výdajových  položkách 

„Potřeby ICT, GDPR“ – 220,00 tis. Kč – částečná kompenzace.       

 

Rekapitulace: 

Příjmy             SR vč. zápočtu RO 1-4/2019 činí 291.868,00 tis. Kč   

Výdaje             SR vč. zápočtu RO 1-4/2019 činí 291.868,00 tis. Kč 

SR vč. RO č. 1-4/2019 je vyrovnaný. 

 

Diskuse: 

▪ doplnění informací k navrhovaným změnám podal pan starosta; 

▪ daňová výtěžnost, potenciál; 

▪ pan MUDr. Karel Marek poukázal na potřebu zajištění financí na projekt LAS Taverny 

pro příští rok (2020); v této souvislosti bylo sděleno, že není dále v příjmech zatím započítáno 

cca 7,9 mil. Kč za přístavbu objektu učeben základní školy (očekávaná dotace); 

▪ doplnění textu do odůvodnění (postup podle předpisu). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje navrhované Rozpočtové opatření č. 4/2019, a to v plném 

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

zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 o částku ve výši 1.655,00 tis. Kč a zvýšení 

výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 o částku ve výši 3.141,00 tis. Kč. Příjmy i výdaje 

po provedené úpravě budou shodně činit celkem 291.868,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání 

tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 včetně dříve 

provedených rozpočtových změn, bude vyrovnaný.“ 

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 25-451/2018-2022. 

 

4.4 Návrh Rozpočtového opatření č. 5/2019 do kompetence a k rozhodnutí Zastupitelstva 

města Sedlčany 

Problematiku ozřejmila referující paní Jitka Kadlecová. 

Rozpočtové opatření č. 5/2019 je navrhováno následovně.  

 

Příjmy i výdaje jsou bez navýšení; součet operací Rozpočtového opatření č. 5/2019 je 

rovný nule.      

Úprava položek se týká operací ve výdajové části. 

 

Dále následuje bližší identifikace navrhovaných úprav. 

Kapitola označená „3“ s názvem „Služby obyvatelstvu“; 

Subkapitola označená „3.4“ s názvem „Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční 

výstavba“;  

Bližší označení souboru „3.4.f)“ s názvem „Investice a další akce charakteru oprav, st. úprav, 

údržby majetku města“; zde je identifikace příslušných změnových položek. 

 



 

 

Rozpočtový řádek označený akcí s názvem (pro účely identifikace v rozpočtu) „Modernizace 

přestupního terminálu Sedlčany“; schválený Dodatek č. 2, Smlouvy o dílo na stavbu 

„Modernizace přestupního terminálu“ – navrhováno navýšení akce o částku + 2.501,00 tis. Kč. 

Bez této částky by nebylo možné akci dokončit. 

 

Rozpočtový řádek označený akcí s názvem „Výstavba parku Tyršova ul.“ (tzv. „Městský park 

Sedlčany“); 

Smlouva o dílo na stavbu parku v Tyršově ul. – navýšení akce o částku + 2.830,00 tis. Kč. 

 

Tyto změny jsou kompenzovány v rámci zachování vyrovnaného Rozpočtového opatření 

č. 5/2019 (zákon č. 250/2000 Sb., ustanovení § 16) snížením položky označené „LAS umělé 

povrchy dráhy, sektory“ o částku – 5.331,00 tis. Kč; akce nebude do konce roku 2019 (tohoto 

rozpočtového období) realizována v plné výši schváleného rozpočtu (SR). Předpokládá se 

dokončení v příštím roce.    

 

Příjmy             SR vč. RO č. 1-5 / 2019 jsou v částce 291.868,00 tis. Kč   

Výdaje             SR vč. RO č. 1-5 / 2019 jsou v částce 291.868,00 tis. Kč  

SR vč. RO č. 1-5 / 2019 je vyrovnaný. 

 

Diskuse: 

▪ doplnění informací; zařazení do programu veřejného zasedání ZM; 

▪ daňová výtěžnost. 

▪ kontinuita akce (LAS); potenciální příjmy (dotace); 

▪ doplnění textu zprávy. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje schválit Zastupitelstvu města Sedlčany navrhované 

Rozpočtové opatření č. 5/2019, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených 

rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je přesunutí rozpočtovaných prostředků 

v oblasti výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 ve výši 5.331,00 tis. Kč ve smyslu 

ustanovení § 16, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., aniž by se změnil celkový objem rozpočtu 

příjmů a výdajů. Příjmy i výdaje po provedené úpravě budou činit celkem 291.868,00 tis. Kč.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 25-452/2018-2022. 

 

4.5 Informace o instalaci objednaného zařízení; toalety na veřejném prostranství 

Pan místostarosta podal přítomným členům RM informace o splnění dřívějšího úkolu 

na zajištění sociálního zázemí v prostředí sportovní a volnočasové plochy v Luční ulici.  

Toalety nainstalovány; pan místostarosta informoval o obsluze a bezhotovostních platbách. 

RM byla předložena fotodokumentace. 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

4.6 Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku – komunikace, drenáž 

Dle informace předložené RM na jejím jednání dne 18. září 2019 byla stavba dokončena 

a předána, následně proběhla kontrola provedených prací a uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo 

č. 3 (schváleno v RM dne 18. září 2019), jehož předmětem je smluvní zajištění veškerých 



 

 

neprovedených prací a současně prací nad rámec původní Smlouvy o dílo do výše stanovené 

zákonnými limity.  

S ohledem na fakt, že skutečně provedené práce byly v hodnotě vyšší, než umožňuje zákon 

o zadávání veřejných zakázek zadat v rámci jednoho závazku (Dodatkem ke Smlouvě), byla 

problematika konzultována se specialistou na veřejné zakázky, který doporučil tento postup 

v souladu se zákonem. Práce, které překračují limity soutěžit jako samostatnou zakázku malého 

rozsahu. S ohledem na finanční objem prací se jedná o zakázku do 1,5 milionu Kč, kterou je 

možné zadat na základě jedné nabídky osloveného dodavatele. RM je předkládán návrh 

Smlouvy včetně rozpočtu pro tyto práce. Jedná se o práce, jejichž potřeba vznikla z důvodu 

odtěžení skalního podloží pod trubním vedením inženýrských sítí. Do výkopu se po odtěžení 

začala stahovat voda, která znemožnila provedení dle technologických postupů a musela být 

dalšími drenážemi odvedena. Tato Smlouva (návrh) rovněž zahrnuje provizorní úpravu svršku 

komunikace štěrkovou vrstvou pro zajištění ochranné vrstvy podzemních částí stavby do doby, 

než budou provedeny konečné asfaltové vrstvy. Cena dle Smlouvy činí 776.981,15 Kč bez 

DPH, tj. 940.147,20 Kč vč. DPH. Tento návrh nebyl předložen na dřívějším jednání RM, 

protože vyžaduje provedení rozpočtového opatření za účelem zajištění financování akce. 

 

Diskuse: 

▪ nad komentářem k vysvětlení potřebnosti a nezbytnosti. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, bere na vědomí předloženou nabídku na stavební práce pod názvem 

akce „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku – komunikace, drenáž“ a schvaluje 

uzavření smluvního ujednání na práce v hodnotě 776.981,15 Kč bez DPH, tj. 940.147,20 Kč 

vč. DPH, a to s vybraným dodavatelem 1. SčV, a. s.; IČO 47549793.“ 

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 25-453/2018-2022. 

  

4.7 Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ; příprava tlakové kanalizace pro II. etapu 

V průběhu realizace stavebních prací na IS U Háječku byla položena hlavní větev tlakové 

splaškové kanalizace pro navazující 2. etapu výstavby, tak aby se v budoucnu předešlo 

nákladům a problémům s uspořádáním sítí v komunikaci, rovněž i zásahům do nově provedené 

stavby. Provedení této části kanalizace je v hodnotě 182.907,80 Kč bez DPH. Ke schválení je 

předkládána nabídka, která vyžaduje rozpočtové opatření. 

 

Diskuse: 

▪ upřesnění problematiky. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, bere na vědomí předloženou nabídku na stavební práce pod názvem 

akce „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ příprava tlakové kanalizace pro II. etapu“ 

a schvaluje uzavření smluvního ujednání na práce v hodnotě 182.907,80 Kč bez DPH 

s vybraným dodavatelem 1. SčV, a. s., IČO 47549793.“ 

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 25-454/2018-2022. 

 

4.8 Návrh úpravy Přílohy č. 3 rozpočtu města Sedlčany, obnova a opravy 

vodohospodářského majetku 



 

 

Dne 1. října 2019 byl Odboru investic doručen návrh od manažera provozní oblasti Sedlčany 

pana T. Stejskala (přiložen k dnešnímu jednání RM), jehož předmětem je záměna akcí 

uvedených v Příloze č. 3 rozpočtu města Sedlčany na rok 2019. Záměna je vyvolána výší ceny 

kotlů na propan-butan (položka rozpočtu výměna kotlů za menší na propan-butan – 

500,00 tis. Kč). Dle cenové nabídky od dodavatele nelze provést změnu za rozpočtovanou 

cenu, a je tedy navrženo odložit realizaci akcí „ČOV – rekonstrukce VO (330,00 tis. Kč); ČOV 

– obnova lapáku písku (80,00 tis. Kč) a část Geodetického zaměření (100,00 tis. Kč) a v ceně 

neprovedených prací realizovat výměnu kotlů dle přiložené nabídky za (1.010,00 tis. Kč). 

Celková cena v Příloze č. 3 rozpočtu není měněna (součet všech položek). 

 

Diskuse: 

▪ potřebnost; akceptace; udržitelnost provozu. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, bere na vědomí předložený návrh 1. SčV, a. s. na úpravu Přílohy č. 3 

rozpočtu města Sedlčany v položce „Obnova a opravy vodohospodářského majetku“ a souhlasí 

s odložením realizace akcí „ČOV Sedlčany – obnova žlabu na lapáku písku“, „ČOV – 

rekonstrukce VO“ a části akce „Geodetické zaměření vodovodů a kanalizací“ na úkor vyšší 

potřeby posílení realizace dodávky kotlů, a s tím spojené sanace komínů. Rada města Sedlčany 

bere na vědomí předloženou nabídku 1. SčV, a. s. na akci „ČOV – pořízení zásobní nádrže 

na propan-butan, výměna kotle“ za cenu 1.010.000,00 Kč bez DPH a schvaluje uzavření 

smluvního ujednání dle této nabídky.“ 

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 25-455/2018-2022. 

 

4.9 Chodník Libíň, projektová příprava 

Dle podnětu občanů, s reflexí opakovaně v podzimních termínech vypisované výzvy 

k poskytnutí dotace z prostředků SFDI ČR na zvýšení bezpečnosti dopravy a dle dopravně 

bezpečnostního posouzení pohybu chodců v obci Libíň z května roku 2008, bylo připraveno 

zadání a poptány projekční práce pro návrh na zhotovení dopravní stavby – chodníku a úpravy 

autobusových zastávek v obci Libíň.  

Je předkládána cenová nabídka s grafickým znázorněním řešení v kompletní ceně 

130.000,00 Kč bez DPH (obsahuje zaměření, studii, projektovou dokumentaci pro společné ÚR 

a stavební povolení, výkaz výměr a rozpočet).  

Pro podání Žádosti o dotaci (každoročně říjen) je potřeba dokládat disponovat již vydaným 

stavebním povolením. 

 

Diskuse: 

▪ nad dotačním titulem (vypsán; obdoba na příští rok); 

▪ rezervy v rozpočtu na projekty. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, bere na vědomí předloženou nabídku na vypracování projektové 

dokumentace chodníku v obci Libíň firmou ENERGON stavební, s. r. o.; IČO 26443571, 

za cenu 130.000,00 Kč bez DPH a schvaluje objednání nabízených projekčních prací.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 25-456/2018-2022. 

 



 

 

4.10 Informace o vývoji realizovaných plateb parkovného pomocí bezhotovostních plateb 

V uvedené záležitosti podal informaci pan starosta. Z obdrženého hlášení podpůrné společnosti 

lze u pana starosty čerpat podrobnější údaje. 

Vývoj platby pomocí SMS má stoupající trend; pozitivní. 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

4.11 Zápis v Kronice města Sedlčany za rok 2017 a rok 2018 

Pan starosta RM seznámil s pořízeným a nastudovaným zápisem, který do Kroniky města 

Sedlčany za rok událostí 2018 s doplněním zápisu za rok předchozí poznamenala kronikářka 

města. 

Zápis v Kronice města Sedlčany za rok 2018 i zápisy dřívější jsou k dispozici k nahlédnutí 

u pana starosty. Referující doporučuje jeho schválení. Zápis je proveden profesionálně, ručně 

a byl kontrolován. 

 

Diskuse: 

▪ problematika v širším kontextu; školení; 

▪ činnost a názory jednotlivců; 

▪ budoucnost plnění funkcí města Sedlčany spojených se zákonem o kronikách obcí. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, 

provedený zápis do Kroniky města Sedlčany za rok 2017 a rok 2018, který provedla kronikářka 

města Sedlčany a pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, jeho podepsáním.“  

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 25-457/2018-2022. 

 

4.12 Pozvánka na slavnostní otevření kogeneračních jednotek 

Zástupci města Sedlčany (především pan starosta) v součinnosti s jednatelem Městské 

teplárenské Sedlčany, s. r. o. a ČEZ Energo, s. r. o. připravili slavnostní otevření kogeneračních 

jednotek na CZT 1 a CZT 2. 

Jednotky byly zdárně uvedeny do provozu. 

Termín slavnostního předání kogeneračních jednotek byl stanoven v čase 11:00 hod. dne 

17. října 2019 na místě před kotelnou Na Severním sídlišti č. p. 87, 264 01 Sedlčany (CZT 1); 

dále se pozvaní hosté přemístí na CZT 2 (kotelna Žižkova č. p. 88, 264 01 Sedlčany) do salonku 

pohostinství Na Růžku, kde v čase od 11:00 hod. jsou radní zváni na malé posezení. 

Účast přislíbily všechny strany tohoto projektu. 

Všichni přítomní členové RM byli pozváni. Případná změna (úprava) termínu bude včas 

oznámena. 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

4.13 Seznámení s projektovou studií na akci „Rekonstrukce a rozšíření ZUŠ Sedlčany“ 

(přístavba, nástavba a vestavba objektu Základní umělecké školy Sedlčany)  

Pan starosta RM seznámil s předaným dílem – studie na rozšíření objektu a kapacitních 

možností Základní umělecké školy Sedlčany. 



 

 

Pan starosta nejprve podrobněji popsal stávající stav objektu a nedostatek prostoru, což je 

nevyhovující, a to jak zázemím, tak prostorem pro rodiče na vyzvednutí žáků... 

Neodpovídá standardům v dnešní době; není v jednom objektu (KDJS, další pracoviště). 

 

Studie obsahuje: 

▪ podněty a důvody k rozšíření školy; 

▪ charakteristiku školy; 

▪ základní koncept řešení, urbanistické a hmotové řešení (výtvarná a projektová část – 

výkresová; částečná vizualizace návrhu); 

▪ další. 

 

Pan starosta RM představil uvedenou studii a okomentoval některé vybrané zásadní záležitosti 

jejího vzniku (potřeby zadání) a ozřejmil předpoklady dalšího snažení vedeného městem 

za účelem jejího dopracování do stavu řádné PD (stupeň k územnímu rozhodnutí a stavebnímu 

povolení, soutěž), případně zajištění finančních prostředků na tento projektový záměr.  

Dnešním dnem byla členům RM prostřednictvím služebního úložiště Cloud studie odeslána.   

Pan starosta ze strany radních očekává prostudování postoupeného materiálu (studie) a případné 

jeho připomínkování; jedná se o informace na vědomí v čase před veřejným zasedání ZM. 

Studie byla vyhotovena pod názvem Rekonstrukce a rozšíření ZUŠ Sedlčany. 

Studie byla pořízena za 193.520,00 Kč. 

Výchozím předpokladem je sjednocení výuky pod jednou střechou, a to s využitím potenciálu 

stávajících objektů a pozemku ve vlastnictví města Sedlčany. Podstatné je doplnění všech 

nutných a citelně chybějících provozních funkcí. Zvolená forma jednopodlažní přístavby 

umožní spojení mezi stávajícím objektem školy a nově připojeným dvoupodlažním dvorním 

křídlem dalšího objektu (č. p. 32). Výškově omezená hmota nebude zastiňovat ani jiným 

způsobem omezovat majitele okolních pozemků a staveb. Zároveň umístění extenzivní zelené 

střechy zachová slušné mikroklima v okolí objektů a bude zajišťovat vnitřní tepelnou stabilitu 

a setrvačnost. Navrhovaná střešní zahrada je přístupná z obou objektů a má být využívána 

obdobně jako doposud plocha zahrady ve vnitřním dvoře.    

 

Koncepce stavby je jednopodlažní přístavbou, propojující objekt č. p. 428 s objektem č. p. 34; 

dispoziční řešení sestává z objektu označeného „A“ (stávající ZUŠ; 4 podlaží), „B“ je zadní 

část (banka a tělocvična); nový objekt „C“ – v něm bude hlavní vchod s vestibulem včetně 

pochozí střechy (letní kino,…). 

Celkem představuje 1 400 m podlahové plochy. 

Předpokládané náklady ve stávajících cenách min. 28 mil. Kč; horní hranice cca 39 mil. Kč. 

Další část studie je navržena v rychlém časovém plnění dopracování se spoluúčastí profesí 

za 230 tis. Kč. 

Závěr: 

RM vzala informace a úkol na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení s úkolem 

podrobněji se se záměrem seznámit.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

4.14 Vyjádření k dotazu o přesunu kompetencí mezi obcemi; Veřejnoprávní smlouva 

Rada města Sedlčany byla seznámena s obsahem dotazu městyse Vysoký Chlumec ve věci 

výkonu státní správy v oblasti zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kterou by 

kompetence z tohoto zákona, týkající se segmentu výkonu státní správy v oblasti místních 

komunikací, byly postoupeny speciálnímu stavebnímu úřadu (správnímu úřadu) do města 

Sedlčany, a to pomocí institutu veřejnoprávní smlouvy. 



 

 

Rada města Sedlčany byla seznámena s postojem správního úřadu, systemizací pracovních míst 

s problematikou souvisejících a doporučením tajemníka. 

V organizační struktuře města Sedlčany (Městského úřadu Sedlčany) náleží výše uvedená 

záležitost do kompetence Odboru dopravy a silničního hospodářství. 

  

Uvedený Odbor prostřednictvím svého vedoucího zaujal k záležitosti výkonu na předmětném 

úseku negativní stanovisko (zajištění Veřejnoprávní smlouvy s městysem Vysoký Chlumec 

pro výkon správního úřadu na místních komunikacích).  

Důvody k negativnímu stanovisku: 

▫ Ze zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., obec na místních komunikacích provádí 

tyto úkony:  rozhoduje o zařazení místních komunikací do kategorie místních komunikací 

a dále o jejich vyřazení; vydává povolení ke zřízení sjezdu, připojování účelové komunikace 

na místní komunikaci; schvaluje obecné užívání místní komunikace; rozhoduje o odstranění 

vraku vozidla z místní komunikace; omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami; 

povoluje zvláštní užívání místní komunikace pro reklamu, umísťování a skládání materiálu, 

provádění stavebních prací; zřizování vyhrazeného parkování; provoz stánků; umístění 

inženýrských sítí a jiných vedení; pořádání sportovních a jiných kulturních akcí a výjimečné 

užití místních komunikací. K tomu dále provádí vyřizování veškerých žádostí o vyjádření 

k výše uvedené příslušnosti na místních komunikací a státní dozor na místních komunikacích, 

zimní údržba. 

▫ Vzhledem ke skutečnosti, že obec s rozšířenou působností od roku 2016 přebrala od obcí 

vyřizování příslušnosti na veřejně přístupných účelových komunikacích, nemá v současnosti 

personální kapacity k převzetí působnosti nad místními komunikacemi ostatních obcí, kdy pod 

Vysoký Chlumec spadá působnost dalších sedmi osad (Vápenice, Pořešice, Bláhova Lhota, 

Zvěstovice, Hrabří, Hradce a Jezvinka). V případě uskutečnění VPS hrozí vážné problémy 

s včasností vyřizování a plnění termínů vlastních podaných žádostí  právě na úkor žádostí 

od obcí s VPS. Přitom místní vedení obce má nejlepší znalosti a informace o místních 

komunikacích (má je v majetku); právě oni mohou nejlépe rozhodovat o jejich využití. 

▫ V případě podpisu Veřejnoprávní smlouvy s městysem Vysoký Chlumec se také může stát, 

že o tuto službu projeví zájem dalších 21 obcí na území ORP Sedlčany. 

▫ Nutnost uzavření Veřejnoprávní smlouvy vyplývá ze skutečností, kdy účel VPS zcela zřejmě 

nemá kdo vykonávat (selhal institut obecního zřízení nebo byl paralyzován, případně je podjatý 

apod.). Důvodem by neměla být jen skutečnost, že daným věcem vedení obce nerozumí, nebo 

se je jen nechce učit a vykonávat. ODSH má z minulosti takové zkušenosti, že pokud se na 

Odbor někteří zástupci obcí obrátili, rádi jim zaměstnanci pomohli, vysvětlili a případně 

poskytli vzory jednotlivých povolení a rozhodnutí (uzavírky, zvláštní užívání, sjezd, zařazení 

místní komunikace, atd.). 

  

Z výše uvedených důvodů (zejména kapacitních v oblasti lidských zdrojů) ODSH zaujal 

k zřízení Veřejně právní smlouvy takové stanovisko, jak je uvedeno v úvodu. 

 

Diskuse: 

▪ bez další diskuse. 

 

Závěr: 

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

závěry ODSH. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 



 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; „Příprava materiálů pro jednání RM“; diskusní příspěvek 

přednesl pan Ing. Josef Soukup 

Jmenovaný požádal o včasné (alespoň den před vlastním jednáním, nikoli dvě hodiny před 

jednáním) zasílání materiálů, které jsou na jednání RM předkládány do programu k rozhodnutí. 

S těmito případy je potřebné se předem seznámit, nad nimi pouvažovat,… především za účelem 

přijetí rozhodnutí. 

 

Diskuse: 

▪ nad stávajícími postupy při přípravě podkladů pro pana starostu a místostarostu ve prospěch 

řízení jednání RM; 

▪ nad dostupností materiálů v žádaném čase a limity pracovníků; 

▪ další aspekty k požadavku (časová náročnost; delegace výkonů z RM; organizace práce – 

pracovní síly); 

▪ eliminovat čas jednání nezařazením kontroly plnění usnesení v tradičním rozsahu a způsobu, 

případně se zabývat pouze nesplněnými úkoly. 

 

Závěr: 

Pan starosta zváží opatření na splnění tohoto opakovaného požadavku. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

  

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; „Úprava veřejného prostranství před objektem G a SOŠE“; 

diskusní příspěvek přednesl pan Ing. František Hodys 

V místě, kde je před objektem zeleň, je potřebné upravit povrch chodníku (zejména dvě 

poškozená místa; pěšina). 

 

Diskuse: 

▪ upřesnění lokalizace; 

▪ bez další diskuse.  

 

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

Úkol: Bude zadáno správci veřejných prostranství. Ten byl již dříve informován.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

Další informace členů RM: 

▫ bezpečnost města; činnost Policie ČR v terénu v městské zástavbě Sedlčany;  

 

▫ při vkládání na služební úložiště Cloud členové RM žádají avizovat na služební e-mail zprávu 

o uložení (upozornění); pan starosta přislíbil praktikovat; 

 

▫ záležitosti programu ZM (prevence patologických jevů; rozpočtová opatření);  

 

▫ podrobnější informace o přímém přenosu z jednání ZM; výstup bude zaslán členům RM. 

 

 



 

 

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 pátému zasedání Rady města Sedlčany 

(RM č. 25/2018-2022), 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 26/2018-2019 dne 16. října 2019 bude projednání problematiky 

„Sedlčanské technické služby, s. r. o.; činnost a plnění úkolů“. 

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

na adrese Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32 v čase od 16:00 hod. 

 

V tuto chvíli se z účasti na celém nejbližším zasedání RM (dne 16. října 2019) z přítomných 

radních nikdo neomluvil.  

 

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

ukončil v čase 19:49 hod. 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Zpráva Městského úřadu Sedlčany, Odboru investic, o plnění úkolů v oblasti 

problematiky „Investic a akcí stavební povahy města Sedlčany roku 2019“ (bez uvedení 

počtu listů) 

3. Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání (celkem 6 listů i s Přílohami) 

 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

   

CZT – Centrální zdroj tepla  

FO – fyzická osoba 

MBF – městský bytový fond 

MD/RD – mateřská/rodičovská dovolená 

MK – místní komunikace 

ODSH – Odbor dopravy a silničního hospodářství 

OZV – obecně závazná vyhláška 

RM – Rada města Sedlčany 

TDI – technický dozor investora  

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 9. října 2019 

 

 

 

 


