
Anonymizovaný a upravený Zápis RM č. 27/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 30. 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 přítomni čtyři 

členové RM, počet jednajících radních se v průběhu (po zahájení) zasedání změnil na šest.  

Omluven:  

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian. 

▪ na část jednání (počátek): Ing. Josef Soukup; Ing. Martin Havel. 

▪ na část jednání (v průběhu): -.  

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. František Hodys; MUDr. Karel Marek. 

Přizvaní hosté:  

▪ Paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického. 

 

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: 16:04 hod.    

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 19:38 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

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

a zároveň dvacáté čtvrté v roce 2019 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 

a to v čase 16:04 hod. 

 

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

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

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

Burian a dále na počátek jednání se dříve omluvil pan Ing. Josef Soukup a pan Ing. Martin 

Havel. 

 

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 postupně 

seznámil.  

Předsedajícím byl 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 (vyjma volných diskusních příspěvků). 

Program dnešní schůze RM byl všemi přítomnými členy akceptován. 



 

 

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 (obecným) názvem: „Výsledky hospodaření města Sedlčany“. 

 

Jednání RM bylo 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 bylo 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. 27/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 16. října 2019  

 

2. Hlavní program: „Hospodaření města Sedlčany; plnění rozpočtu města Sedlčany na rok 

2019“ 

2.1 Výsledky hospodaření města Sedlčany za 3. čtvrtletí roku 2019; Zpráva o plnění 

rozpočtu města Sedlčany  

  

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání; objekt 

budovy Sedlčany, Nádražní č. p. 85 

3.1.2 Rozhodnutí o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku 

ve vlastnictví města Sedlčany 

3.1.3 Informace o jednání o majetkovém vypořádání přístupové cesty pozemku 

parc. č. 779/1 k. ú. Třebnice, obec Sedlčany  

3.1.4  

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Zrušení rozhodnutí o přidělení bytové jednotky; Domov s pečovatelskou 

službou Sedlčany 

3.2.2 Přidělení bytu v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany (č. bytu 4/I. 

patro) 



 

 

3.2.3 Zajištění kontinuity právního důvodu užívání bytu v bytovém domě 

Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka 

č. 4/IV. patro) 

 

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

3.3.1 Žádost o souhlas s uzavřením Nájemní smlouvy; masérna 

3.3.2 Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu pozemků k umístění telefonních 

budek 

 

4. Různé 

4.1 Rámcová smlouva na vykonávání slušných pohřbů osob zemřelých na území města 

Sedlčany 

4.2 Prodloužení Rámcové smlouvy s dodavatelem mobilních telefonních a datových 

služeb 
4.3 Návrh Smlouvy o spolupráci a přispívání na provoz a vybavení jednotky Hasičského 

záchranného sboru Středočeského kraje dislokované v katastrálním území města 

Sedlčany 

4.4 Vyhodnocení provozu vodohospodářského majetku za rok 2018; Vyhodnocení stavu 

vodohospodářského majetku za rok 2019 

4.5 Prevence patologických jevů dětí a mládeže ve městě Sedlčany; návrh na zřízení 

systemizovaného pracovního místa začleněného u Městské policie Sedlčany 

4.6 Krčínova cyklostezka; informace o realizaci projektu; Sdružení obcí Sedlčanska 

4.7 Podpora bytové výstavby; rozvoj městské zástavby Sedlčany 

4.8 Vyvěšování vlajky ČR, případně EU na státní svátky ČR 

4.9 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení ZM 80/2018-2022 

 

5. Diskuse (program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

5.1 Procedurální a formální záležitosti organizace přípravy jednání Rady města 

Sedlčany 

5.2 Zachování komfortu železničního dopravního spojení po trase Sedlčany – 

Olbramovice – Praha a zpět 

 

Poznámka zapisovatele: 

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

skutečného projednávání jednotlivých bodů (skutečnému pořadí projednávání) programu. 

V pořadu jednání byl upřednostněn host a tudíž programový bod, který přednesl. 

 

1. Kontrola usnesení  

 

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 16. října 2019  
Referující o Kontrolní zprávě: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany. 

 

RM 26-458/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 26-459/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné další úkoly. 

 

RM 26-460/2018-2022 

Úkol informativní splněn. 



 

 

Úkoly související v plnění dodavatele. 

 

RM 26-461/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 26-462/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 26-463/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 26-464/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 26-465/2018-2022 

Úkol v plnění. 

 

RM 26-466/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 26-467/2018-2022 

Revokace usnesení (navržena). 

 

RM 26-468/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 26-469/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 26-470/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 26-471/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 26-472/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 26-473/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 26-474/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 26-475/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 26-476/2018-2022 

Úkol splněn. 

 



 

 

RM 26-477/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 26-478/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 26-479/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 26-480/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 26-481/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 26-482/2018-2022 

Úkol 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 16. října 2019 (RM č. 26/2018-2022) 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 27-483/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program: „Hospodaření města Sedlčany; plnění rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2019“ 

 

2.1 Výsledky hospodaření města Sedlčany za 3. čtvrtletí roku 2019; Zpráva o plnění 

rozpočtu města Sedlčany 

K předložení výsledků hospodaření ke dni 30. září 2019 a k přednesení komentáře o stavu 

účtování byla přizvána paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického, kterou 

předsedající jednání RM přivítal a po úvodním slovu do projednávané problematiky ji vyzval 

k přednesení Zprávy, kterou jmenovaná sestavila, radním předem předala (zasláno elektronicky 

dne 24. října 2019) a následně okomentovala. 

Základní přehled (tabulka údajů „Příjmy“ a „Výdaje“ spolu s Přílohami k rozpočtu 2019) je 

Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu jednání RM, tedy včetně členům RM předaných podrobnějších 

údajů sestavených dle původních Příloh rozpočtu (subkapitoly). 

Vzhledem k této skutečnosti není většina údajů v Zápise na tomto místě uváděna (duplicitně). 

Referující přednesla Zprávu s patřičným komentářem, který byl zaměřen na  předpokládaný 

vývoj vybraných položek, a to s akcentem na některé nadlimitní / podlimitní údaje, se kterými 

je třeba se podrobněji obeznámit a vědět o jejich důvodnosti, a to nejen pro případné přijetí 

žádoucích opatření.  

 

Dosažené příjmy: 



 

 

Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Daňové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 

95.154,93 tis. Kč, které představují 74,87 % schváleného rozpočtu na rok 2019. 

 

Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Nedaňové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 

11.285,22 tis. Kč, které představují 45,86 % schváleného rozpočtu na rok 2019. 

 

Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Kapitálové příjmy“ – dosažené příjmy ve výši 

absolutní částky 9.447,83 tis. Kč, která představuje 58,17 % schváleného rozpočtu na rok 2019. 

 

Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Dotace, půjčky, rezervy“ – dosažené příjmy ve výši 

96.667,76 tis. Kč, které představují 78,01 % schváleného rozpočtu na rok 2019. 

 

Dosažené příjmy celkem za uplynulé období kalendářního roku (I. – IX. / 2019) jsou ke dni 

účetní závěrky 30. září 2019 ve výši 212.555,74 tis. Kč, což představuje 72,83 % plnění 

schváleného rozpočtu na rok 2019. 

 

Dosažené výdaje:   

Kapitola označená číslem „1.“ s názvem „Zemědělství – lesní hospodářství“ – dosažené výdaje 

ve výši 2.328,06 tis. Kč, které představují 67,68 % schváleného rozpočtu na rok 2019. 

 

Kapitola označená číslem „2.“ s názvem „Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství“ – 

dosažené výdaje ve výši 5.552,46 tis. Kč, které představují 46,08 % schváleného rozpočtu 

na rok 2019. 

  

Kapitola označená číslem „3.“ s názvem „Služby obyvatelstvu“ – dosažené výdaje ve výši 

118.736,60 tis. Kč, které představují 61,11 % schváleného rozpočtu na rok 2019. 

 

Kapitola označená číslem „4.“ s názvem „Sociální věci, zdravotnictví“ – dosažené výdaje 

ve výši 2.635,60 tis. Kč, které představují 52,43 % schváleného rozpočtu na rok 2019. 

   

Kapitola označená číslem „5.“ s názvem „Ochrana a bezpečnost“ – dosažené výdaje ve výši 

6.588,69 tis. Kč, které představují 76,30 % schváleného rozpočtu na rok 2019. 

 

Kapitola označená číslem „6.“ s názvem „Všeobecná veřejná správa“ – dosažené výdaje ve výši 

50.343,44 tis. Kč, které představují 73,59 % schváleného rozpočtu na rok 2019. 

 

Dosažené výdaje celkem za uplynulé období kalendářního roku (I. – IX. / 2019) jsou ke dni 

účetní závěrky 30. září 2019 ve výši 186.184,85 tis. Kč, což představuje 63,79 % schváleného 

předpokladu rozpočtu na rok 2019.  

 

Pan starosta referující poděkoval za průvodní slovo k jednotlivým položkám a za provedený 

komentář k vybraným subkapitolám, případně rozpočtovým položkám. 

 

Dále předsedající jednání RM otevřel k problematice diskusi (hlavní diskutované a jinak 

komentované okruhy): 

▪ poplatky za svoz a ukládání TKO splatné k 28. únoru rozpočtového roku; dohoda o kvartálním 

plnění u podniků (příjmy); 

▪ nájmy kotelen, Přivaděče, také čtvrtletní fakturace splatnosti k 31. prosinci (příjmy); 

  



 

 

Na jednání RM se v čase 16:08 hod. společně dostavili pan Ing. Martin Havel a pan Ing. Josef 

Soukup. Od tohoto okamžiku byl počet jednajících členů RM na tomto zasedání (schůzi) celkem 

šest. Tento počet se do konce jednání nezměnil. 

 

▪ kapitálové příjmy z prodeje MBF – zatím jsme neobdrželi očekávanou platbu;  

▪ inženýrské sítě – příspěvky vlastníků parcel budou do konce roku inkasovány (příjmy); 

▪ pěstounská péče bude asi na obou částech rozpočtu vyžadovat úpravu (příjmy a výdaje); 

▪ předpokládané příjmy ve výši 580 tis. Kč ze zdrojů Středočeského kraje na Pečovatelskou 

službu Sedlčany; na příjmech žádost o doplatek zaslána; 

▪ ve výdajové části RO 1-5/2019 započítáno; 

▪ příspěvky školám v rámci rozpočtu zaslány; 

▪ diskuse nad doloženými Přílohami k rozpočtu, kde jsou uvedeny po souborech podrobnosti 

(jednotlivé výdajové položky); monitorován jejich vývoj v čase; 

▪ transparentní účtování o opravách mobiliáře na veřejných prostranstvích (lavičky); např. 

ke konci srpna lavičky na špatné úrovni – 70 tis. Kč v opravách mobiliáře (zahrnuty; lépe 

samostatně); zápočet týkající se laviček je potřeba rozdělit – domluvit se na dokumentu – 

úkolem je učinění účetního zápisu; opravy městského mobiliáře včetně laviček správně 

nazývat; prezentace před veřejností, aby byla správně informována o těchto výdajích; 

▪ investiční výstavby – zatím na LAS Taverny uhrazeno 2.425,00 tis. Kč; 

▪ veřejná osvětlení – akce jsou v rozpracování; byla panem starostou kontrolována; 

▪ Městský park Sedlčany, Tyršova; měsíční fakturace – návaznost na uvolnění finančních 

prostředků podle Darovací smlouvy; odstranit případnou kolizi (zajistí OI); 

▪ upozornění na opravy a úpravy prostor Nemocnice Sedlčany; ze strany uživatele nezaplacena 

úhrada podle dřívějšího ujednání; komunikace s podnájemcem; informace a svědectví s důkazy 

o dřívějším projednávání neprodleně předá Odbor investic – pan Ing. T. Langer paní Jitce 

Kadlecové; neprodleně bude zasláno upozornění na původní přísliby a dokumenty; za uživatele 

záležitost vyřizuje pan Ing. Toporčák, ředitel subjektu; žádoucí ve spolupráci s OE urgovat; 

▪ 116.750,00 Kč ostatní příspěvky, Filmový klub Sedlčany zatím podle předpokladu o příspěvek 

nepožádal, zbývá zde 3.250,00 Kč; (případně použít na slavnostní ocenění sportovců) – úhrada 

darů pro oceňované reprezentanty; 

▪ pan starosta – vývoj rozpočtu je zdravý (příjmy; výdaje) jen opoždění fakturace; 

▪ pan Ing. J. Soukup – participativní rozpočet a stav jeho plnění (Fa od zhotovitele parkových 

úprav v Nemocnici Sedlčany; práce jsou vyhotoveny); další v měsíci říjnu; 

▪ kamerový systém 16 % čerpáno; dodavatel – firma vázne; aktivity budou dotahovat do konce 

roku; 

▪ Ing. František Hodys se vyjádřil principiálně ke zdravému vývoji rozpočtu, detailně kontrola 

nad plněním probíhá kontinuálně, minimálně jednou za tři měsíce; po zaúčtování měsíce října 

budou údaje o plnění více vypovídající, a to i s ohledem na záměnu některých předpokládaných 

akcí uvedených v Přílohách rozpočtu, a to s pohledem na vyhodnocení priorit a nenadálých 

potřeb; 

▪ objekt bývalé úpravny vody Kosova Hora – snaha o prodej; podle předchozích konzultací 

pro obec Kosova Hora nemá význam a nekoupí jej. 

 

Pan starosta na tomto místě informoval o schváleném programu jednání (hlavním programovém 

bodu) následné schůze RM; za 14 dní proběhne 1. čtení a projednání návrhu rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2020. 

Rozhodně bude postavena příjmová část a k ní mandatorní výdaje (výkony Sedlčanských 

technických služeb, s. r. o.; návrh rozpočtu správce infrastruktury Sedlčany – investice 1. SčV, 

a. s. – nelze zablokovat… a další, Rozpočet ve vztahu k vývoji rozpracovanosti investičních 

akcí a potřebě úhrady výkonů roku 2019 v roce 2020, a to s ohledem na systém financování, 



 

 

bude velice skromný na počet a objem investičních akcí – vypořádat musíme 16 mil. Kč 

na Dopravní terminál; záležitost Dodatku č. 2 a další problematiky s ohledem na výši dotace. 

Pokud dojde k jejímu krácení, pak bude potřebné aplikovat např. překlenovací úvěr. 

Přístavba 2. základní školy je řádně dokončena; pouze jedna z učeben čeká na vybavení 

nábytkem. Poskytovatel hledá spíše důvody pro to, dotaci nepřiznat v plné výši. 

Návrh dalšího postupu směrem k výkonu RM (ZM): 

▪ dne 13. listopadu 2019 (středa) proběhne první čtení návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 

2020;  

▪ dne 18. listopadu 2019 (pondělí) proběhne diskuse politických klubů stran, které mají své 

zástupce v ZM nad návrhem, přednesena bude zpravodajská zpráva; (svolána bude s ohledem 

na předchozí zkušenosti v čase od 16:00 hod.; proti tomuto termínu nebyla vznesena žádná 

výhrada);  

▪ dne 27. listopadu 2019 se bude projednávat finální rozpočet v RM;  

▪ následně bude návrh rozpočtu zařazen do programu ZM (tyto údaje byly zopakovány panem 

starostou ještě v závěru tohoto jednání, kde jsou rovněž uvedeny). 

 

Pan starosta poděkoval paní Jitce Kadlecové, vedoucí Odboru ekonomického za přípravu 

a přednesení výše popsané Zprávy. 

   

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření 

a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 ve znění údajů za uplynulé období 

kalendářního roku (I. – IX. / 2019) s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 

30. září 2019 ve výši 212.555,74 tis. Kč, což představuje 72,83 % plnění schváleného 

předpokladu rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 30. září 2019 ve výši 

186.184,85 tis. Kč, což představuje 63,79 % schváleného předpokladu rozpočtu.“ 

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 27-484/2018-2022. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

 

3.1.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání; objekt budovy 

Sedlčany, Nádražní č. p. 85 

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 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, 

uzavřený mezi městem Sedlčany a nájemcem, na základě kterého se prodlužuje doba trvání 

nájmu a s tím spojená výše nájemného a jeho splatnost, týkající se pronájmu nebytových prostor 

sloužících k podnikání, situovaných v objektu budovy Sedlčany č. p. 85 v ulici Nádražní. 

Praktickým důvodem uzavření Dodatku č. 1 je skutečnost, že dosud platná Smlouva o nájmu 

prostor sloužících k podnikání ze dne 4. ledna 2019 byla z důvodu prodeje nemovitosti 

ukončena výpovědí ze strany pronajímatele, a to ke dni 31. října 2019. Jelikož se městu 



 

 

Sedlčany s ohledem na situaci smluvního partnera nepodařilo k uvedenému datu prodej domu 

Sedlčany č. p. 85 realizovat, je potřebné přistoupit k zajištění kontinuálního pokračování 

právního důvodu užívání nemovitosti (respektive její části; nebytové prostory).  

RM v kontextu předloženého doporučení Odboru majetku zvažovala zpětvzetí výpovědi 

Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 29. července 2019 s tím, že na základě 

výše uvedeného návrhu Dodatku č. 1 se prodlužuje doba trvání nájmu na dobu určitou, tj. 

ode dne 1. listopadu do dne 31. prosince 2019 s tím, že dohodnuté (smluvní) nájemné činí 

částku 14.170,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ kupec zatím nedisponuje potřebnou částkou (vzešla z veřejné soutěže); 

▪ částka 14.170,00 Kč je nájemné; 

▪ další aspekty problematiky. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících 

k podnikání, uzavřený mezi městem Sedlčany a nájemcem, na základě kterého se prodlužuje 

doba trvání nájmu a s tím spojená výše nájemného a jeho splatnost, týkající se pronájmu 

nebytových prostor sloužících k podnikání v objektu budovy Sedlčany, Nádražní č. p. 85. 

Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je skutečnost, že dosud platná Smlouva o nájmu prostor 

sloužících k podnikání byla z důvodu prodeje nemovitosti ukončena výpovědí ze strany 

pronajímatele, a to ke dni 31. října 2019. Jelikož se nepodařilo k uvedenému datu prodej domu 

Sedlčany, Nádražní č. p. 85 realizovat, schvaluje Rada města Sedlčany zpětvzetí výpovědi 

Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 29. července 2019 s tím, že na základě 

výše uvedeného Dodatku č. 1 se prodlužuje doba trvání nájmu na dobu určitou, tj. ode 

dne 1. listopadu do dne 31. prosince 2019. Smluvní nájemné činí 14.170,00 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 27-485/2018-2022. 

 

3.1.2 Rozhodnutí o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku ve vlastnictví 

města Sedlčany 

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 předložený návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku ve vlastnictví města Sedlčany. 

Jedná se o dlouhodobý majetek, tj. osobní automobil Škoda Fabia (SPZ PBL 20 40) a dvě 

realizované bytové jednotky (Sedlčany č. p. 659/9 a č. p. 417/9).  

Dále v souvislosti s výměnou, resp. obnovou telefonní sítě Městského úřadu Sedlčany, je 

předkládán návrh na vyřazení dlouhodobého majetku (4 ks zastaralých telefonních ústředen) 

a dále drobného majetku (81 ks telefonních přístrojů). Zároveň je předkládán návrh na vyřazení 

drobného majetku, tj. inventáře jednotlivých kanceláří. Soupisy majetku navrženého k vyřazení 

jsou k dispozici na Odboru majetku. 

 

Diskuse: 

▪ vyřazení majetku (nad soupisem); 

▪ některý majetek nabídnut k použití příspěvkovým organizacím (využila Mateřská škola 

Sedlčany); 



 

 

▪ pan Ing. Josef Soukup sdělil, že jelikož předem neobdržel k tomuto bodu jednání materiály 

předem, tak se zdrží hlasování; poukázal na potřebu zasílání materiálů pro rozhodování alespoň 

jeden den předcházející dni jednání; dále byla vedena diskuse ve smyslu změny (úpravy) 

Jednacího řádu RM a procesních záležitostí ve věci schvalování programu RM usnesením. 

K této problematice se jmenovaný radní vrátil v programovém celku Diskuse.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje předložený návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, na vyřazení realizovaného, přebytečného a neupotřebitelného majetku ve vlastnictví 

města Sedlčany. Jedná se o dlouhodobý majetek, tj. osobní automobil Škoda Fabia (SPZ PBL 

20 40) a dvě bytové jednotky (Sedlčany č. p. 659/9 a č. p. 417/9). V souvislosti s výměnou, 

resp. obnovou telefonní sítě Městského úřadu Sedlčany je předkládán návrh na vyřazení 

dlouhodobého majetku (4 ks telefonních ústředen) a dále drobného majetku (81 ks telefonních 

přístrojů). Zároveň je předkládán návrh na vyřazení drobného majetku, tj. inventáře 

jednotlivých kanceláří. Soupisy majetku navrženého k vyřazení jsou Přílohou Zápisu RM 

č. 27/2018-2022.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 5; proti 0; zdržel se 1 (hlasování přítomno šest členů 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 27-486/2018-2022. 

 

3.1.3 Informace o jednání o majetkovém vypořádání přístupové cesty pozemku parc. 

č. 779/1 k. ú. Třebnice, obec Sedlčany 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

RM byla referujícím informována o jednáních, která dosud vedl Městský úřad Sedlčany, Odbor 

majetku, a to s osobou, která tento majetek obce užívá, a to o prodeji pozemku parc. č. 779/1, 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 764 m2 v k. 

ú. Třebnice, obec Sedlčany, tj. obecní cesta ve vlastnictví města Sedlčany. Uživateli, jako 

zástupci vlastníků sousedních pozemků, byla zaslána nabídka na odprodej pozemku za cenu 

cca 90,00 Kč/m2 (tj. celkem cca za 70.000,00 Kč), která odpovídá orientačně ceně stanovené 

znaleckým posudkem. Na tuto nabídku uživatel reagoval negativně, neboť kupní cena pozemku 

(druhem ostatní plocha) se mu jeví jako nepřiměřená. 

Vzhledem k tomu, že obecní cesta sousedí pouze s pozemky rodiny uživatele a jako příjezdová 

cesta končí u nemovitosti jmenovaných, tzn., že neslouží nikomu jinému, RM rozhodla, 

aby s přihlédnutím k nákladům, které město každoročně vynakládá z rozpočtu prostřednictvím 

Sedlčanských technických služeb, s. r. o., na údržbu této cesty (např. v r. 2019 částka 

18.000,00 Kč), byl rodině uživatele nabídnut prodej za cenu 50,00 Kč/m2, což představuje 

kupní cenu 38.200,00 Kč. Případným prodejem schváleným zastupitelstvem by se město 

oprostilo od dalších výdajů spojených s údržbou účelové cesty k rekreačnímu objektu 

jmenovaných. Jmenovaní nejsou občany města Sedlčany (rozpočet města neobohacují na straně 

příjmů vyjma daně z nemovitostí). 

 

Diskuse: 

▪ město vkládá prostředky do majetku, který veřejnost neužívá; 

▪ vlastníci si nárokují stejný přístup jako k jiným veřejným komunikacím; 

▪ pro město se jedná o majetek nepotřebný; jestliže vlastníci nebudou reagovat na nabídku, lze 

realizovat veřejnou soutěží za původní nabídnutou cenu, kterou odmítli (hospodárnost); 

následně si mohou pozemek od případně nového vlastníka pronajmout, jestliže jej budou chtít 

užívat, případně zřídit věcné břemeno.  



 

 

 

Závěr: Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, bude dále pokračovat v jednání.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Zrušení rozhodnutí o přidělení bytové jednotky; Domov s pečovatelskou službou 

Sedlčany 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

RM na základě nově zjištěných skutečností, o které se zasloužil Odbor majetku, zvažovala 

zrušit své dřívější usnesení č. RM 26-467/2018-2022 ze dne 16. října t. r., kterým byl přidělen 

byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 4/I. patro) v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany, 

na adrese ulice 28. října č. p. 172 v Sedlčanech, neboť osoba, které byl byt přidělen, zaslanou 

nabídku odmítla z důvodu, že již svoji bytovou situaci vyřešila jiným způsobem. 

 

Diskuse: 

▪ vyřešila, ovšem Žádost ponechala a neaktualizovala údaje; nyní rozhodnutí neakceptuje; 

▪ následovat bude přidělení potřebnému žadateli z množiny uchazečů. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany revokuje své usnesení č. RM 26-467/2018-2022 ze dne 16. října t. r., 

kterým byl přidělen byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 4/I. patro) v Domově s pečovatelskou 

službou Sedlčany, na adrese domu Sedlčany, ulice 28. října č. p. 172, 264 01 Sedlčany, a to 

fyzické osobě, dosud trvale bytem Prosenická Lhota, neboť tato osoba zaslanou nabídku 

odmítla z důvodu, že již svoji bytovou situaci vyřešila jiným způsobem.“ 

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 27-487/2018-2022. 

 

3.2.2 Přidělení bytu v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany (č. bytu 4/I. patro) 
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města 

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

RM na základě obsahu předchozího rozhodnutí (RM 27-487/2018-2022) zvažovala schválit, 

aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 4/I. patro) v Domě s pečovatelskou službou Sedlčany, 

na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 172, 264 01 Sedlčany, byl byt nově přidělen dalšímu 

uchazeči. 

 

Diskuse: 

▪ vyhodnocena životní situace; z množiny žadatelů nejpotřebnější; 

▪ nad zahájením jednání o ubytování. 

 

Usnesení: 



 

 

„Rada města Sedlčany schvaluje, aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 4/I. patro) v Domově 

s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 172, byl nově 

přidělen žadateli, dosud trvale bytem Dublovice.“ 

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 27-488/2018-2022. 

 

3.2.3 Zajištění kontinuity právního důvodu užívání bytu v bytovém domě Sedlčany, 

na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 4/IV. patro) 

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 prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 4/IV. patro), a to 

s uživatelkou, trvale bytem Sedlčany, osada Oříkov, na dobu určitou, tj. ode dne 1. listopadu 

do dne 31. prosince 2019. 

 

Diskuse: 

▪ nad obvyklým postupem; 

▪ sjednocení lhůt na základě úvahy a prověření smluvních vztahů (plnění sjednaných závazků). 

 

Usnesení: 

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

Sedlčany, na adrese objektu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka 

č. 4/IV. patro), a to s uživatelkou, trvale bytem Sedlčany, Oříkov, na dobu určitou, tj. 

od 1. listopadu do 31. prosince 2019.“ 

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 27-489/2018-2022. 

 

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

 

3.3.1 Žádost o souhlas s uzavřením Nájemní smlouvy; masérna 

Pan starosta RM seznámil s přípisem (Žádostí č. j.: ST/20804/2019; zaevidována dne 25. října 

2019) Sportovních areálů Sedlčany, příspěvková organizace, se sídlem Sedlčany, nám. T. 

G. Masaryka č. p., 34, 264 01 Sedlčany; IČO 72554541, o souhlas s uzavřením druhé Nájemní 

smlouvy na místnost služby masážní v budově Městského stadionu TJ Tatran Sedlčany. 

Ve výběrovém řízení konaném za účelem zajištění nejvhodnějšího zájemce byla ve stanovené 

lhůtě doručena pouze jedna nabídka. 

 

K Žádosti žadatel přiložil: 

▪ kopii zveřejněného záměru; 

▪ kopii zápisu z aukce; 

▪ návrh Nájemní smlouvy. 

Věcně se jedná o užívání jedné místnosti o výměře 14,6 m2 podlahové plochy v přízemí budovy 

Městského stadionu Tatran, na adrese objektu Sedlčany, Pod Potoky č. p. 151, 264 01 Sedlčany, 

která je postavena na pozemku parc. č. 1642/1, parc. č. 1642/2 a parc. č. 1642 v k. ú. a obci 

Sedlčany. 



 

 

Prostory budou pronajaty na dny mimo provozní dny sauny, tj. neděle, pondělí, úterý a středa. 

Vlastní výběr proběhl dne 8. října 2019 (obálková metoda). 

Nabídku podala pouze jedna osoba. Nabízené nájemné je ve výši 100,00 Kč/provozní den. 

Účelem pronájmu je provozování masérských a rekondičních služeb. 

 

Diskuse: 

▪ problematika zájmu o nabízené služby (nízká); 

▪ udržitelnost služeb; 

▪ smluvní ujednání. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na návrh Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace, vzešlý 

z výběrového řízení, vydává souhlas s uzavřením Nájemní smlouvy jedné místnosti o výměře 

14,6 m2 podlahové plochy v přízemí budovy Městského stadionu TJ Tatran Sedlčany, na adrese 

objektu Sedlčany, Pod Potoky č. p. 151, 264 01 Sedlčany, a to za účelem provozování 

masérských a rekondičních služeb, za dalších podmínek definovaných smluvním ujednáním.“ 

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 27-490/2018-2022.  

 

3.3.2 Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu pozemků k umístění telefonních budek  

Identifikace smluvního partnera: 

O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, 

IČO 60193336. 

Smluvní strany ke dni uzavření navrhovaného smluvního ujednání prohlásí, že jsou vypořádány 

veškeré smluvní závazky. 

Jedná se o odstranění dvou telefonních automatů z veřejných prostranství, jeden je umístěn 

na náměstí T. G. Masaryka u obchodního domu Rozvoj Sedlčany a druhý je umístěn v lokalitě 

Na Severním sídlišti. 

Smluvní ukončení doby nájmu bude provedeno ke dni 31. prosince 2019. 

Odbor majetku, případně správce veřejného prostranství, si po odinstalování zařízení pozemek 

od uživatele převezmou ve stavu hodném dalšího užívání v souladu s jeho určením (způsobem 

využití). 

 

Diskuse: 

▪ nad ukončením „Smlouvy na telefonní automaty“; žádné využití – občané nežádají 

a nepotřebují; 

▪ obchodní společnost postupně ruší (vyvázání z povinností); 

▪ v současné době neefektivní; nadbytečné (údržba bez zájmu o tyto služby); 

▪ další aspekty problematiky (právní důvody; legislativní povinnosti a další). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to na návrh uživatele (provozovatele služeb), kterým je O2 

Czech Republic, a. s., se sídlem Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle; 

IČO 60193336, uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu pozemků (části pozemků parc. 

č. 270/21 a parc. č. 1084/27) užívaných za účelem umístění telefonních budek s veřejným 

telefonním automatem č. TA/7/02 M, která byla uzavřena dne 13. května 2002 na podporu 

řádného a nerušeného výkonu poskytování telekomunikačních služeb.“ 

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 27-491/2018-2022.  

  

 

4. Různé 

 

4.1 Rámcová smlouva na vykonávání slušných pohřbů osob zemřelých na území města 

Sedlčany 

Smluvním partnerem města Sedlčany je Pohřební služba, která je provozována Sedlčanskými 

technickými službami, s. r. o., se sídlem Sedlčany, K. H. Máchy č. p. 651, 264 01 Sedlčany; 

IČO 27167127. 

Město Sedlčany (objednatel) je povinnou obcí k zajištění slušného pohřbu ve smyslu 

ustanovení § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Kromě výše uvedeného předpisu je legislativní rámec navrhovaného smluvního ujednání 

vymezen zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 

o postupu obce při slušném pohřbení. 

 

K uvedenému referoval RM pan starosta. 

Promluvil o procesu a legislativních podmínkách.  

Zajišťujeme několik pohřbů za rok (většinou do deseti) – osamělí lidé, o zemřelé nejeví zájem 

žádné příbuzenstvo; vypovídá o stavu, kvalitě a vyspělosti naší společnosti.  

Mgr. Monika Drábková doporučuje aplikovat Rámcovou smlouvu a pak objednávat jednotlivé 

výkony (pohřby). 

Disponujeme tzv. vnitřním předpisem pro zadávání veřejných zakázek; cena pohřbu je nyní 

ve výši 9.654,00 Kč.  

 

Diskuse: 

▪ nad výkonem služeb; pojmoslovím; množství pohřbů za rok; 

▪ vývoj, četnost, historie a souvztažnosti; konkurence, postupy; 

▪ doporučení PZ města Sedlčany, provedené konzultace a výběr. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Rámcovou smlouvu na vykonávání slušných pohřbů osob 

blízkými opuštěných, zemřelých na území města Sedlčany, která je uzavírána za dalších 

Smlouvou definovaných podmínek s provozovatelem Pohřební služby, Sedlčanskými 

technickými službami, s. r. o., se sídlem Sedlčany, K. H. Máchy č. p. 651, 264 01 Sedlčany; 

IČO 27167127.“ 

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 27-492/2018-2022. 

 

4.2 Prodloužení Rámcové smlouvy s dodavatelem mobilních telefonních a datových služeb 
Referujícím k řešené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. 

RM byla seznámena s obsahem návrhu Dodatku č. 9548746 k dřívější Rámcové smlouvě. 

Návrh smluvního ujednání obsahuje změnu podmínek Rámcové smlouvy o službách 

elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich 

příslušenství. 

 

Komentář referujícího (hlavní údaje): 



 

 

▫ akt prodloužení Rámcové smlouvy a jeho příprava (dlouhodobější projednávání se stávajícím 

poskytovatelem; Registr smluv – účinnost); 

▫ Dodatek k této Smlouvě; sjednání upravených obchodních podmínek (na dobu trvání 24 

měsíců);  

▫ zvláštní smluvní podmínky; HW balíček k využití; 6 tarifů pro firmu; u 90 % případů 

jednotlivých uživatelů je nastaven tarif označený „1“ za 39,00 Kč měsíční paušál se závazkem 

totožná cena jako u měsíčního paušálu bez závazku, případně tarif označený „2“ za částku 

234,00 Kč;  

▫ možnost využívání internetových služeb; bezplatné volání mezi účastníky uvnitř sítě; 

HARDWARE BUDGET; 

▫ nyní cca min. fa s uvedením částky 17.000,00 Kč/měsíc (platba); sjednáno cca o částku 

3.000,00 Kč/měsíc méně (předpoklad); 

▫ právně a administrativně akt splňuje podmínky našeho „Vnitřního předpisu (směrnice) 

pro zadávání veřejných zakázek;  

▫ do smluvního ujednání je navrhováno zařadit max. 99 „Účastnických smluv“ (z toho 20 ks 

SIM karet je používáno k zabezpečení). 

 

Diskuse: 

▪ nad předmětem smluvního ujednání (služby spojené s mobilními telefony; telefonní a datové; 

telefonní přístroje); 

▪ výhodnost nabídnutých podmínek a jejich úprava; 

▪ další aspekty spolupráce; legislativní podmínky. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje změnu podmínek Rámcové smlouvy o službách 

elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich 

příslušenství, která je uzavírána za dalších Smlouvou definovaných podmínek 

s poskytovatelem mobilních telefonních a datových služeb, T-Mobile Czech Republic, a. s., se 

sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha; IČO 64949681.“ 

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 27-493/2018-2022. 

 

4.3 Návrh Smlouvy o spolupráci a přispívání na provoz a vybavení jednotky Hasičského 

záchranného sboru Středočeského kraje dislokované v katastrálním území města 

Sedlčany 

Pan starosta RM informoval o výsledcích dlouhodobějšího jednání ve věci podpory státu a jím 

deklarovaných a financovaných povinností, které vedl s Ing. Tomášem Horvátem, Ph.D., 

ředitelem HZS, Územního pracoviště Příbram.  

Výsledkem jednání a představ HZS je předkládaný návrh Smlouvy o spolupráci a přispívání 

na provoz a vybavení jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje 

dislokované v katastrálním území města Sedlčany.  

HZS kraje prostřednictvím své jednotky dislokované na stanici HZS v Sedlčanech zabezpečuje 

v souladu s poplachovým plánem kraje na území města provedení zásahu při hašení požárů 

a provádění záchranných a likvidačních prací při živelních pohromách, krizových stavech 

a jiných mimořádných událostech. 

Město se by se smluvně zavázalo poskytovat každoročně ze svého rozpočtu na činnost 

a vybavení jednotky požární ochrany HZS kraje dislokované na stanici Sedlčany pravidelný 

roční finanční příspěvek, blíže specifikovaný v čl. II návrhu Smlouvy, a to k pokrytí výdajů, 



 

 

souvisejících s činností této jednotky požární ochrany a s vytvářením podmínek pro kvalitní 

plnění jejích úkolů.  

 

Smlouva dále definuje další články (výběr z obsahu): 

Roční platby příspěvku by probíhaly automaticky, vždy nejpozději do 31. března předmětného 

roku a ve výši odpovídající minimálně částce stanovené v čl. 2. 1. Smlouvy pro rok 2020 

navýšené o míru inflace uveřejněné Českým statistickým úřadem (vyjádřené přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjádřeným jako procentní změna průměrné 

cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců). Navýšení by 

bylo automaticky hrazeno jako součást celkové platby pro předmětný rok. Inflační navýšení by 

bylo vypočítáno vždy z částky navýšené v předchozím roce. V případě deflace by zůstala 

zachována částka z předchozího roku.  

Platba je splněna okamžikem jejího připsání na účet HZS kraje uvedený v záhlaví návrhu 

Smlouvy. V případě prodlení s úhradou příspěvku náleží HZS kraje zákonný úrok z prodlení 

a případně náhrada škody, pokud vznikne, přičemž oba nároky si nekonkurují a jsou 

vymahatelné jako samostatná plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že o případné konkrétní výši finančního příspěvku, který by 

přesahoval výše stanovenou částku, bude uzavřen Dodatek k této Smlouvě, a to vždy 

po projednání a odsouhlasení oběma smluvními stranami.  

Finanční příspěvek lze uhradit kumulativně i za více let dopředu (např. při pořizování 

nákladnější požární techniky), přičemž při tomto režimu platby se k inflačnímu navýšení 

nepřihlíží.  

Smlouva by byla uzavřena na dobu neurčitou. 

Smlouvu by bylo možné vypovědět i bez udání důvodů jen na základě písemné výpovědi 

zaslané druhé smluvní straně, kde výpovědní lhůta činí 24 měsíců. Výpovědní lhůta počíná 

běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé 

smluvní straně. 

Od Smlouvy by bylo možné odstoupit v případě, porušuje-li jedna ze smluvních stran podstatné 

podmínky touto Smlouvou stanovené. 

 

Diskuse: 

▪ návrh ředitele HZS Středočeského kraje zasahuje do svobody rozhodování dalších volebních 

období; 

▪ soulad se zákonem o obcích je třeba prozkoumat; suplujeme stát. 

▪ Mgr. M. Drábková poskytla stanovisko; v zásadě by smluvní ujednání po úpravách uzavřít 

šlo; pokud se jedná o péči řád. hospodáře, pak tato lze zpochybnit; vystavuje dopředu příslib 

(nevíme, na co využije a v jaké konkrétní výši a kde nejčastěji); doporučení na konkrétní věc, 

konkrétní částku; naopak by bylo žádoucí implementovat ustanovení o tom, pokud nebyla věc 

pořízena – vrátit celou částku nebo přeplatek. Dále by bylo vhodné aplikovat přednostní využití 

a dislokaci v Sedlčanech. 

 

Závěr: RM nedoporučuje uzavření dlouhodobé Smlouvy, doporučuje spíše uzavírat konkrétní 

Smlouvou na každý rok samostatně. 

Příští týden bude jednání Bezpečnostní rady, kde bude výše uvedený jednající přítomen. 

Informace a závěr z jednání RM bude předán. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

    

4.4 Vyhodnocení provozu vodohospodářského majetku za rok 2018; Vyhodnocení stavu 

vodohospodářského majetku za rok 2019 



 

 

Vyhodnocení provozu vodohospodářského majetku za rok 2018 za provozovatele tohoto 

majetku města Sedlčany, kterým je 1. SčV., a. s., s adresou pracoviště Příbram, Novohospodská 

č. p. 93, 261 01 Příbram, (sídlo společnosti Praha, Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10), provedl 

zaměstnanec provozovatele.  

 

Stručný popis zásobování pitnou vodou 

Od roku 2015 je vodovodní síť města Sedlčany zásobena výhradně pitnou vodou z Přivaděče 

pitné vody Benešov – Sedlčany, který je součástí vodárenské soustavy Želivka. Voda je 

přiváděna do VDJ Sedlčany – Nový, kde je míchána s podzemní vodou čerpanou z prameniště 

Solopysky. Výsledná směs pitné vody potom z vodojemu gravitačně odtéká jednak do osady 

Solopysky, jednak do vyššího tlakového pásma v Sedlčanech a jednak do VDJ Sedlčany – 

Starý, odkud následně gravitačně odtéká do nízkého tlakového pásma vodovodu. Lokalita 

Červený Hrádek je zásobována rovněž vodou z Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany, voda 

je zde ovšem přebírána z vodovodního systému obce Kosova Hora.  

Cena vodného byla 40,58 Kč bez DPH; počet zásobovaných obyvatel je 6 724 v Sedlčanech 

a 183 v osadě Solopysky; celková délka vodovodní sítě je 35,80 km rozvodné sítě; 1,15 km 

přívodní řad Solopysky – Sedlčany; 4,78 km vodovod Solopysky; počet vodovodních přípojek 

a osazených vodojemů je v Sedlčanech 1 210 a v osadě Solopysky 59; počet vyměněných 

vodojemů bylo 233 a počet poruch a havárií bylo 18. 

 

Údaje o hospodaření s vodou: 

▪ voda surová (všechna podzemní) celkem 46 503 m3 

▪ voda technologická 48 m3, což činí 0,1 % 

▪ voda vyrobená 46 455 m3 

▪ voda převzatá 323 882 m3 

▪ voda k realizaci 370 337 m3 

▪ voda fakturovaná 347 893 m3 

▪ voda nefakturovaná 22 444 m3, což činí 6,06 %. 

 

Zpráva dále obsahuje údaje o kvalitě pitné vody (základní informace o kontrole kvality vody; 

základní parametry kvality pitné vody; problematické ukazatele), významnou část o odvádění 

a čištění odpadních vod (stručný popis odvádění a čištění odpadních vod; základní informace 

a ukazatele; údaje o hospodaření s pitnou vodou); údaje z Čistírny odpadních vod Sedlčany 

(spotřebu chemických látek, elektrické energie) a další údaje o provozování infrastruktury 

Sedlčany. 

Dokument je součástí spisové dokumentace vedené na Městském úřadu Sedlčany. 

 

Vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku za rok 2019 

Tento dokument obsahuje celkem pět kapitol (Zásobování pitnou vodou; Odvádění a čištění 

odpadních vod; Návrh oprav a investic do vodohospodářského majetku – bude součástí návrhu 

rozpočtu města Sedlčany 2020; Návrh dlouhodobého rozvoje a obnovy majetku a Závěr), 

z nichž se některé dělí na subkapitoly a další samostatné a předmětem ucelené celky (např. 

obecné zhodnocení stavu; stoková síť; objekty stokové sítě; ČOV Sedlčany; zásobování pitnou 

vodou; odvádění a čištění odpadních vod).  

 

Diskuse a komentář k údajům předaných Zpráv: 

▪  návrh oprav; bude projednán v souvislosti s návrhem rozpočtu; předpoklad stanovení priorit 

(hlavních potřeb); 

▪  podrobněji o představách za cca 4 mil. Kč (údržba, opravy, projedná se naléhavost); 

▪  vydán souhlas s připojením několika obcím; (Přivaděč D 3). 



 

 

▪  objednána je kapacitní studie za 70 tis. Kč; 

▪  dne 13. listopadu 2019 proběhne jednání o kapacitě (možnostech) dodávek vody dodávané 

z BN pro D 3; koordinační kroky nejsou činěny; 

▪  Ing. Josef Soukup informoval o vývoji ohledně prodeje objektu bývalé „Mlékárny Sedlčany“ 

(snížení původní nabídky ze tří na dva mil. eur; údajní zájemci nabízejí max. 1,5 mil. eur 

(souvisí s potenciálem zvýšení spotřeby pitné vody).  

 

Materiál (dokumenty) lze postoupit členům RM písemně. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o vyhodnocení provozu vodohospodářského 

majetku za rok 2018 (Městská vodovodní a kanalizační infrastruktura Sedlčany), kterou 

na základě smluvního ujednání a příslušných předpisů vypracoval a předložil provozovatel 

tohoto majetku města Sedlčany, kterým je 1. SčV., a. s., s adresou pracoviště Příbram, 

Novohospodská č. p. 93, 261 01 Příbram, (sídlo společnosti Praha, Ke Kablu č. p. 971, 100 00 

Praha 10), a to s údaji k datu 30. září roku 2019.“  

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 27-494/2018-2022. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu o vyhodnocení stavu vodohospodářského 

majetku za rok 2019 spolu s návrhem oprav a investic do vodohospodářského majetku 

a návrhem dlouhodobého rozvoje a obnovy majetku (Městská vodovodní a kanalizační 

infrastruktura Sedlčany), kterou na základě smluvního ujednání a příslušných předpisů 

vypracoval a předložil provozovatel, kterým je 1. SčV., a. s., s adresou pracoviště Příbram, 

Novohospodská č. p. 93, 261 01 Příbram, (sídlo společnosti Praha, Ke Kablu č. p. 971, 100 00 

Praha 10), a to s údaji k datu 30. září roku 2019.“ 

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 27-495/2018-2022. 

 

4.5 Prevence patologických jevů dětí a mládeže ve městě Sedlčany; návrh na zřízení 

systemizovaného pracovního místa začleněného u Městské policie Sedlčany  
Výrok přijatého usnesení označeného ZM 110/2018-2022 (na ZM 7 dne 14. října 2019) zní: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany ukládá Radě města Sedlčany projednat možnost rozšíření 

zaměstnanců Městské policie Sedlčany o preventistu – terénního pracovníka.“ 

 

Město Benešov 

1. Pracovní skupina k prevenci kriminality na úrovni města zřízena – zástupci škol, Policie ČR, 

Městské policie Benešov, zástupci města, ap. – cyklicky se schází, řeší potřebné. 

2. Na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zřízena pozice preventisty kriminality (+ zároveň 

protidrogová prevence + komunitní plánování sociálních služeb).    

Úvazek (všechny výše uvedené agendy): 1,0 úvazku (tzn. cca 0,3 úvazku preventivní práce), 

platová tř. 10. tř., katalog prací: projektový pracovník. V náplni práce má spolupráci se subjekty 

dle vzoru MV ČR, vytváří dlouhodobé strategie, každoroční akční plán, městský rozpočet 

na naplánované přispívá. 

3. Na Městské policii Benešov pracuje preventista [VŠ, pedagogické vzdělání a další navazující 

studium, např. pro dopravní výchovu ve vztahu k dopravě, akce BESIP (akronym 



 

 

pro bezpečnost silničního provozu), lektorské dovednosti], k bezpečnosti a pořádku osob 

města. 

Úvazek: 1,0; v náplni práce: přednášková činnost, povinnost účastnit se koordinačních schůzek, 

být členem pracovních skupin Bezpečné město, Pracovní skupiny prevence kriminality 

a Pracovní skupiny protidrogové, platová tř.  8 tř., katalog prací strážník – specialista. 

 

Město Beroun 

1. Na úrovni města tvořen Plán prevence kriminality, plánovací období je čtyřleté. 

2. Jmenována Komise pro prevenci kriminality města Beroun (od roku 2011 pracuje jako 

poradní a iniciační orgán RM), v roce 2012 byla zřízena pozice manažera prevence 

kriminality). 

3. Na Městské policii Beroun plněn program prevence kriminality – na každý rok naplánovány 

akce, které představují snahu o eliminaci trestné činnosti ještě před jejím započetím nebo 

před jejím opakováním. Do prevence kriminality tak spadají veškeré činnosti, které zamezují 

páchání trestných činů či snižují jejich výskyt. Patří sem opatření, jejichž cílem je zmenšování 

rozsahu a závažnosti kriminality, ať již prostřednictvím omezení příležitostí k páchání trestné 

činnosti, tak působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. 

Úvazek specialisty není v současné době vyčleněn, dříve byly 2 pozice asistenta 

prevence kriminality (z 2-letého dotačního programu MV ČR, projekt skončil, potřeba města 

nebyla shledána). 

Provádí strážníci dle zákona o obecní policii, platová tř. 7-9, katalog prací: strážník. 

3. Na OSV a Z zřízena pozice manažera prevence kriminality (+ protidrogové koordinátorky 

pro spolupráci s KÚSK + agenda sociálního bydlení) – koordinační funkce – pořádají akce 

s HZS, stipendia dětem z nízkopříjmových rodin z městského rozpočtu, dětský letní tábor 

pro děti ze společensky znevýhodněných rodin, využívá nabídek z MV, BESIPu, ad. 

Úvazek: 0,5; platová tř. 10. (kombinovaná pozice s nejnáročnější činností tomu odpovídající), 

katalog prací: referent sociálních věcí. 

Město Dobříš 

1. Město zpracovává plán prevence kriminality, jmenována Komise prevence kriminality.  

2. Městská policie Dobříš v rámci výše uvedeného plánu plní úkoly, např. organizace 

zábavného odpoledne se složkami IZS, Policiáda, příměstský tábor, akce Bezpečný pes je 

poslušný pes, besedy na MŠ, ZŠ, senior v kyberprostoru ad. 

Úvazek v rámci pozice strážníka / specialisty preventisty není vyčleněn, úvazku 1,0 funkce 

strážník, v náplni práce uvedeno manažer prevence kriminality, protidrogový preventista, 

platová tř. 7, katalog prací: strážník. 

Od 1/2020 je vedením města plánována organizační změna, nelze sdělit bližší. 

3. Na OSV není pracovní pozice ve vztahu k prevenci kriminality ad. souvisejícím aktivitám 

(drogy, sociální služby, spolupráce se školami, které mají povinnosti zřídit pozici metodika 

primární prevence ad.) zřízena.  

Město Hořovice  

1. Na úrovni města zřízena pracovní skupina prevence kriminality města Hořovice (statut, 

jednací řád, seznam členů, program na rok, dlouhodobá strategie na 2-letá období). 

2. Na OSV a Z zřízena pozice koordinátora prevence kriminality (kumulovaná funkce s dalšími 

– protidrogový koordinátor, koordinátor sociálních služeb). 

Úvazek na prevenci kriminality 0,2; platová tř. 10., katalog prací: referent sociální péče (dle 

nejnáročnější práce). 



 

 

3. Na Městské policii Hořovice jsou z celkového počtu 10 strážníků, 2 strážníci specialisté / 

preventisté (pracují pro město Hořovice, ale i pro obce regionu na základě uzavřené 

veřejnoprávní smlouvy),  

8. platová tř.; katalog prací: strážník – specialista.  

 

Město Votice 

1. Na úrovni města zpracovány dokumenty: Plán prevence kriminality pro léta 2016-2021, 

Činnost Pracovní skupiny prevence kriminality za rok 2018 , Program prevence kriminality na 

rok 2019. 

2. Na Městské policii Sedlčany plní program prevence vlastním strážníkem / pracovníkem – 

např. besedy na ZŠ, v DPS, akce Zahájení školního roku s IZS. 

Úvazek: není určen, koná v rámci Smlouvy a zákona o obecní policii, platová tř. 8-9, zařazení 

v katalogu prací strážník. 

3. Na OSVZ 1 pracovník / referent, sociální pracovník 

Úvazek 0,1; platové zařazení 11. tř. (neboť má poskládaný úvazek a nejnáročnější práce je 

sociální kurátor dle katalogu prací).  

 

Město Milevsko 

1. Město nemá zpracován Plán prevence. 

2. Městská policie Milevsko se podílí se na prevenci kriminality v obci dle zákona o obecní 

policii. 

Úvazek preventisty není vyčleněn. 

3. Na OSV je zřízena pozice terénní pracovník se zaměřením na romskou komunitu, romský 

poradce a protidrogový koordinátor, neboť romská menšina je zde historicky početnější než 

v naší oblasti. Prevence kriminality není z tohoto Odboru zajišťována jinak než nutnou 

spoluprací s koordinátorem KÚJK. 

 

Pro případ řízení „preventisty“ jej lze podle katalogu prací zařadit jako Koordinační, projektový 

a programový pracovník. 

V našem případě tzv. „Projektový manažer méně náročných projektů“; 

Označení 1.01.12; platová třída 8 – 10; 

Uvažovaná pracovní pozice může být zařazena i „jako strážník městské policie“ (aplikováno 

v některých městech; neznamená, že je strážníkem). 

 

Pracovní náplň (pouze obecná): 

 koordinace přípravy nebo organizačního zajišťování projektů zájmového vzdělávání 

včetně koordinace a tvorby týmů podílejících se na „zájmovém“ vzdělávání dětí, 

mládeže nebo dospělých zájemců;  

 vytváření a realizace volnočasových programů nejrůznějších typů pro děti, mládež nebo 

dospělé zájemce; 

 komplexní koordinace realizace krátkodobých projektů, programů nebo akcí, jejich 

organizačního, personálního, finančního, technického, provozního a jiného zajištění 

v trvání do jednoho roku, podle standardizovaných postupů, zpravidla místního 

významu, které vyžadují účast zpravidla jednotlivých osob. 

 

Některé konkrétní činnosti: 

- příprava prezentací; obsahová příprava besed a pohovorů; 

- spolupráce na tvorbě programů s dalšími subjekty již ve městě Sedlčany činnými; 

- tvorba informativních letáků do škol a školských zařízení (sestavování věcné 

a obsahové); 

https://www.mesto-votice.cz/assets/File.ashx?id_org=18504&id_dokumenty=44731
https://www.mesto-votice.cz/assets/File.ashx?id_org=18504&id_dokumenty=47866
https://www.mesto-votice.cz/assets/File.ashx?id_org=18504&id_dokumenty=47947
https://www.mesto-votice.cz/assets/File.ashx?id_org=18504&id_dokumenty=47947


 

 

- činnost dětí a mládeže na sociálních sítích (aktivita; monitoring; analýzy; opatření; 

působnost); 

- informativní letáky pro rodiče (ve formě listinné i elektronické); 

- spolupráce s Oddělením ICT na www stránkách města (životní situace dětí i dospělých 

– rozdíly oproti Odboru sociálních věcí); 

- soubor informací pro přistěhované (rodiče, kt. do našich škol – i středních „dávají“ své 

děti; princip osobního setkání a další); 

- protidrogová problematika - prevence 

- administrace EZOP, MIMIS; 

- obsluha a sledování preventivního a monitorovacího kamerového systému; 

- širší činnosti prevence pracovníka vztahů k veřejnosti (např. tiskové a zvukové zprávy 

z dané oblasti a jejich pravidelné šíření ve spolupráci s již fungujícími prostředky např. 

sociální sítě, městský měsíčník, webové stránky města apod.); 

- úzká spolupráce s metodiky primární prevence na všech školách (tito mají konat); 

- účast na poradách krajského zřízení a ministerstev (vlastní spolupráce); 

- spolupráce s odborníky zabývajícími se danou problematikou v dalších segmentech 

působnosti;  

- nástroje tlaku na občanskou veřejnost; 

- další. 

 

Zařazení do systemizace útvaru. 

 

Jestliže by město Sedlčany (kompetence RM) mělo rozhodnout o zřízení tohoto pracovního 

místa na plný úvazek, případně i dělený, pak by mělo tomuto kroku předcházet nebo současně 

být definováno následovné: 

 

▪ 16. října 2019 odešel dotaz na MPSV ČR zda míní aktualizovat sociodemografickou analýzu 

v prostředí ČR (Sedlčanska); objednat nebo sami zpracovat tento dokument či pracovat bez 

něho; vyzkoušet grant Humanitární fond Středočeského kraje na finanční podporu (dotace 

na pořízení); disponujeme Komunitním plánem sociálních služeb; rok 2009; 

 

▪ strategický plán města pro oblast prevence patologických jevů s žádaným obsahem 

s dodatkem o kontrolním vyhodnocováním výsledků plnění (kompetence ZM);  

 

▪ vytvoření akčního ročního plánu prevence; vyhodnocení potřeb k místním podmínkám 

(kompetence ZM; RM);  

 

▪ vytvoření pracovní skupiny pro podporu dokumentace a koncepčních materiálů; (tato by 

mohla být shodná s Týmem pro děti a mládež Sedlčanska – paní Bc. Jana Větrovcová, 

sl. Kristýna Schindlerová, DiS., metodici primární prevence - základní školy, zástupci Městská 

policie Sedlčany, Policie ČR, G a SOŠE, SOU Sedlčany, Farní Charita Starý Knín, 

z registrovaných služeb je zván zástupce SAS (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; 

služby preventivního charakteru); matky z Centra Petrklíč, z. s., za město MST; dále zástupce 

poskytovatele – Azylový dům Sedlčany, Odbor školství, Sbor církve adventistů sedmého dne – 

Maranatha; Orlíček Přední Chlum – funguje jako středisko výchovné péče; zástupce Komise 

sociální a zdravotní – MUDr. Karel Marek; předseda Komise sociálně právní Mgr. Libor 

Novotný; předseda Komise pro výchovu a vzdělávání – PaedDr. Jaroslav Nádvorník; zástupce 

sportu a kultury); pracovní skupina, která by přinesla ideový základ);  

 



 

 

▪ RM by navíc mohla „zřídit“ Komisi pro prevenci patolog. jevů nebo pracovní skupinu jako 

orgán se zástupci všech zúčastněných, případně předpokládanou činnost delegovat na Komisi 

pro výchovu a vzdělávání (obsahově a kvalitativně velmi náročné na persony a jejich čas 

v průběhu volebního období) nebo na výše uvedený Tým;  

 

▪ vytvořit podmínky a pravidelně kontrolovat povinnosti a skutečné výkony ve vztahu 

k prevenci kriminality vyplývající ze zákona o obecní policii (mechanismus);  

 

▪ podporu poskytovatelům služeb vypisovat naprosto adresně, podpořit potřebné, nikoli to, co 

si přejí (poskytovatelé s registrací dle zákona o sociálních službách, kteří poskytují typově 

služby sociální prevence, mají svou činností přispívat k zamezení rizik); 

 

▪ znát, případně definovat jasnou úlohu a odpovědnost všech činitelů; 

 

▪ další.  

 

Základní školy (personálie): 

▪ výchovný poradce v 1. ZŠ Sedlčany Mgr. Jaromír Hes; 

▪ metodik prevence v 1. ZŠ Sedlčany Ing. Petr Stoupa; 

 

▪ výchovný poradce ve 2. základní škole – Škole Propojení Sedlčany pro 1. stupeň Mgr. Pavla 

Kinczerová; pro 2. stupeň Mgr. Jiří Šibrava; 

▪ metodik prevence ve 2. základní škole – Škole Propojení Sedlčany Ing. Kateřina Štemberková. 

 

Diskuse:  

▪ nad pracovní náplní a povinnostmi metodika prevence na školách (příslušný legislativní 

předpis); 

▪ prevence kriminality, možnosti preventisty; závěry ze ZM; 

▪ posouzení okolních měst; různé přístupy; 

▪ školy povinně zřizují metodiky; řešení konkrétním způsobem; koordinace s metodiky 

prevence přímo ve školách;  

▪ uzavřít pracovněprávní vztah na částečný PÚ (zvažuje se 0,500 - 0,750); 

▪ zvýšit rozpočet Městské policie Sedlčany.  

 

Závěr: Je potřebné dále diskutovat o pracovní náplni preventisty patologických jevů mládeže. 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.6 Krčínova cyklostezka; informace o realizaci projektu; Sdružení obcí Sedlčanska 
Pan starosta RM informoval o jednání se starosty obcí účastněných na tomto projektu, které 

proběhlo v Sedlci-Prčici.  

V současné době je znám úspěšný zhotovitel stavby (Sdružení BES) za nabídkovou cenu 

87 mil. Kč. 

Referující popsal problematiku zajištění dočasného záboru pozemků ve prospěch stavby 

(zemědělská půda). Problematika majetkoprávních vztahů je primárně řešena Sdružením obcí 

Sedlčanska, sekundárně obcemi jako subjekty práva, na jejichž území se příslušná část 

cyklostezky nachází. 

 

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



 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

4.7 Podpora bytové výstavby; rozvoj městské zástavby Sedlčany  

Pan starosta RM informoval o návštěvě ředitele významného místního podniku 

(zaměstnavatele) – STROS - Sedlčanské strojírny, a. s., se sídlem Sedlčany, Strojírenská č. p. 

791, 264 01 Sedlčany. 

Tento podnik se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalitních zaměstnanců. 

V současné době se jedná o významného regionálního zaměstnavatele 300 zaměstnanců; další 

zaměstnanci jsou potřební (personál na střední technické úrovni); získání zaměstnanců 

s nabídkou bydlení v Sedlčanech. 

 

Diskuse: 

▪ případná spolupráce; 

▪ příprava nájemní výstavby (sdružené finanční prostředky);  

▪ hodnocení reálných, nikoli populistických možností města; 

▪ dále pracovat s dřívější nabídkou společnosti Vltava Invest na výstavbu 18 bytových jednotek 

při souběhu ulice Pod Potoky a ulice Tyršova. 

 

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

Pan starosta v této záležitosti vyvolá jednání. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

4.8 Vyvěšování vlajky ČR, případně EU na státní svátky ČR  

Informace o požadavcích na vyvěšování vlajky ČR, případně souběžně vlaky EU ve dnech 

státních svátků (jednotlivé případy). 

Jedná se o svátky svrchovaného státu, kterým Česká republika je. S těmito svátky nemá 

historicky dnešní EU nic společného. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem; 

▪ nad názory občanů v širším spektru. 

  

Závěr:  

Vlajka EU nebude na státní svátky vyvěšována. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

4.9 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení ZM 80/2018-2022 

Výrok přijatého usnesení (na ZM 5 dne 24. června 2019): 

„Zastupitelstvo města Sedlčany na základě výsledků zpracované koncepční studie pod názvem 

„AQUAPARK Sedlčany; Studie optimalizace provozních nákladů“, ukládá a to v termínu 

plnění do 31. října 2019, Finančnímu výboru Zastupitelstva města Sedlčany ve spolupráci 

s Radou města Sedlčany vypracovat návrh optimálního modelu financování tohoto 

projektového záměru (možné variantní řešení) s dopadem na zatížení rozpočtu města Sedlčany 

investičními, provozními i případně ostatními náklady.“ 

 

Pan Ing. František Hodys, člen RM města Sedlčany a předseda FV ZM města Sedlčany, 

představil sestavený model, který vysvětlil a okomentoval. 



 

 

Údaje doplnil o sdělení ve věci projednávání FV.  

 

Diskuse: 

▪ nad vlastním modelem a jeho variabilitou; 

▪ nad využitým SW. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany vzala na vědomí stav plnění úkolu vyplývajícího z usnesení ZM 

80/2018-2022, které bylo přijato dne 24. června 2019 ve věci vypracování návrhu modelu 

financování projektového záměru „AQUAPARK Sedlčany“ s dopadem na zatížení rozpočtu 

města Sedlčany investičními, provozními i případně ostatními náklady.“ 

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 27-496/2018-2022. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Diskusní příspěvek č. 1; „Procedurální a formální záležitosti organizace přípravy 

jednání Rady města Sedlčany“; diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Josef Soukup 
Jmenovaný v uvedeném podnětu poukázal na svůj dřívější požadavek organizovat práce 

na přípravě zasedání RM tak, aby rozhodnutí o sestavení programu RM (pořadu jednání) bylo 

známo dříve před jejím jednáním, aby materiály k jednání mu byly předávány dříve a měl je 

k dispozici předem (např. dva dny), a to zejména z důvodu potřeby se na jednání RM dobře 

připravit, pouvažovat nad případnými návrhy, konzultovat je apod.  

 

Diskuse: 

▪ nad časovou osou přípravy jednání (změny v pracovních náplních; včasnost požadavků; 

kapacity na zpracování – časové, personální a další); periodicita jednání čtrnácti dní – tří týdnů 

– čtyř týdnů; 

▪ rychlá akceschopnost RM; žádaná příprava (schopnosti, znalosti, možnosti pro rozhodnutí); 

▪ příprava dokumentace pro podklady a jejich předání z jednání vedení města ke zpracování; 

▪ změna Jednacího řádu RM. 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Diskusní příspěvek č. 2; „Zachování komfortu železničního dopravního spojení 

po trase Sedlčany – Olbramovice – Praha a zpět“; diskusní příspěvek přednesl pan 

Ing. František Hodys 
Pan Ing. František Hodys RM informoval o tom, že se na něho obrátila zastupitelka obce 

Olbramovice (paní Ing. Hana Kardová; osoba nebyla blíže identifikována), která se dotazovala, 

zda město Sedlčany činí nějaké kroky ve věci údajné iniciativy (žádosti) města Votice 

(iniciativa pana starosty Jiřího Slavíka) o zajištění zastávky pro rychlíky na nádraží Votice. 

S podanou Žádostí vnímá obavy, že v Olbramovicích nebudou rychlíky stavět, případně tato 

záležitost vyvolá jiné komplikace a mohla by znamenat snížení komfortu a případné 

vícenáklady spojené s dopravou na nádraží Votice, a to i cestujícím z města Sedlčany, což spolu 



 

 

s časovým faktorem by zcela jistě ovlivnilo komfort cestujících spojených s přestupem 

a návazností spojů. 

Pan starosta sdělil, že město Sedlčany k iniciativě nepodalo účastněným subjektům žádné 

vyjádření. Aktivity města Votice jsou však představitelům města Sedlčany známy a jednání je 

v současné době nastaveno tak, že by měla být využita pouze mezera v jízdním řádu (vlak stojí), 

kterou by časově naplnila zastávka ve Voticích (dle prostudovaného grafikonu rychlíky 

následně stojí za zastávkou Heřmaničky; trať by šla projet rychleji). 

Nepředpokládá se zrušení zastavení rychlíku v Olbramovicích pro výstup a nástup cestujících. 

Zde je dimenzováno nádraží jako součást koridoru a zhotoven je moderní přestupní terminál, 

a to na rozdíl od nádraží Votice (Beztahov). Jednalo by se nejspíše pouze o některé vlaky 

a úpravu grafikonu, což by pro cestující z města Sedlčany nic významného neznamenalo. 

 

Diskuse:  

▪ další spoje, jejich návaznost; využívání vlaků občany města Sedlčany a příjezdu osobním 

autem na parkoviště do Olbramovic; 

▪ zajištění přímého autobusového spojení Votice – Sedlčany – Votice; (doprava studentů 

do škol); 

▪ další aspekty hromadné přepravy osob. 

 

Závěr: 

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

k záležitosti iniciativy města Votice o podpůrné stanovisko nebylo požádáno a žádné 

stanovisko nevydalo.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

Další informace členů RM: 

▫ zajistit delší časový fond pro jednání na svolávané pracovní jednání Týmu pro děti a mládež, 

a to o jednu hodinu z 15:00 hod. na 14:00 hod. (dne 27. listopadu 2019 v zasedací místnosti 

administrativní budovy I. Městského úřadu Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, Radnice 

– hlavní zasedací místnost); zajistí svolavatel (Odbor sociálních věcí, Mgr. Věra Skálová, 

vedoucí Odboru); diskuse nad množinou pozvaných (je vhodné pozvat širší okruh potenciálních 

účastníků, včetně případně zajištěného kandidáta – persony na obsazení místa projektového 

pracovníka – preventisty); úkol bude předán vyřizující osobě;  

 

▫ návrh termínu pracovního setkání politických klubů stran a hnutí zastoupených v ZM 

Sedlčany; programem setkání bude zaměřen na čtení návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 

2020 (konzultace, připomínky, vysvětlení, diskuse o prioritách a další); návrh termínu byl 

předložen na pondělí dne 18. listopadu 2019 v čase od 16:00 hod.; místo jednání: 

administrativní budova I. Městského úřadu Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, Radnice 

– hlavní zasedací místnost); pozvánku s využitím elektronické komunikace zajistí Sekretariát 

Městského úřadu Sedlčany; 

 

▫ plánovaný a již dříve avizovaný termín veřejného zasedání ZM – dne 16. prosince 2019 

(pondělí) v čase zahájení od 17:00 hod. (o konečném a závazném termínu bude rozhodováno 

usnesením na RM dne 13. listopadu 2019); 

 

▫ změna termínu jednání RM – dne 4. prosince 2019 zasedání RM – pravděpodobně bude 

realizováno vyhlášení reprezentantů města Sedlčany; organizaci slavnosti a pozvánky 

účastníkům zajistí pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany;  



 

 

 

▫ dne 18. prosince 2019 proběhne zasedání RM – jestliže bude potřeba, pan starosta jej svolá; 

 

▫ bez dalších příspěvků.    
 
Členové RM byli předsedajícím opakovaně vyzváni k předložení dalších samostatných 

diskusních příspěvků, podnětů a případných připomínek (výměna informací).  

 

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 sedmému zasedání Rady města Sedlčany 

(RM č. 27/2018-2022), 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 28/2018-2019 dne 13. listopadu 2019 (středa) bude projednávání 

problematiky „Návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2020; první čtení; příjmy, výdaje“. 

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 předběžně z účasti na celém nejbližším zasedání RM, případně z jeho části (dne 

30. října 2019) z přítomných radních nikdo neomluvil.   

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

ukončil v čase 19:38 hod. 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Výsledky hospodaření města Sedlčany (sestava Příjmy; Výdaje)   

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

  EU – Evropská unie 

EZOP – spisová služba Městského úřadu Sedlčany  

Fa – účetní doklad (faktura) 

FO – fyzická osoba (platí pro anonymizované texty) 

FV ZM – Finanční výbor Zastupitelstva města Sedlčany 

MBF – městský bytový fond 

MIMIS – program na podporu a evidenci výkonů Městské policie 

Sedlčany 

MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR  

OE – Odbor ekonomický 

OI – Odbor investic 

PÚ – pracovní úvazek 

PZ – právní zástupce 

RM – Rada města Sedlčany 

TKO – tuhý komunální odpad 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 6. listopadu 2019 


