Anonymizovaný Zápis RM č. 30/2018-2022
z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 4. prosince 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 (po zahájení) 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: Mgr. Zdeněk Šimeček, Ing. Martin Havel.
Přizvaní hosté: -.
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: 16:03 hod.
Jednání přerušeno: -.
Jednání opětovně zahájeno: -.
Jednání ukončeno:18:26 hod.
Program jednání (schválení):
V pořadí třicáté jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 a zároveň
dvacáté sedmé v roce 2019 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to
v čase 16:03 hod. v uvedené zasedací síni.
Pan starosta nejprve konstatoval, že RM je usnášeníschopná, neboť v době zahájení jednání
RM bylo přítomno šest členů Rady města Sedlčany. Z neúčasti na celém jednání je omluven
pan Ing. Jiří Burian.
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 a referujícími byl přednesen a postupně 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, případně
příspěvků informativních).
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 měla být záležitost
slavnostního vyhlášení úspěšných reprezentantů města Sedlčany za rok 2019. Tento akt se
ovšem odkládá na příští středu, neboť administrativním nedopatřením byli úspěšní
reprezentanti pozváni až na tento termín. Který byl v původním plánu jednání RM takto uveden.
Pan starosta se členům RM omluvil.
Jednání RM bylo přesto svoláno, neboť bude využito k projednání jiných samostatných
programových bodů. Do programu jednání RM pan starosta a pan místostarosta 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 (zejména
tematika související s programem připravovaného zasedání ZM, pravděpodobně posledního
v tomto roce 2019).
Dále bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu. Program jednání v průběhu
jeho projednávání nikdo z přítomných členů RM nezpochybnil.
Program RM č. 30/2018-2022
1. Kontrola usnesení
1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 27. listopadu 2019
2. Hlavní program: Hlavní programové téma nebylo stanoveno. Vyhlášení úspěšných
reprezentantů je přesunuto na 11. prosince 2019 (středa; Koncertní sál KDJS Sedlčany)
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání
Zastupitelstva města Sedlčany
3.1.1 Návrh na zajištění kontinuity a právního důvodu užívání majetku města
Sedlčany; Dodatek č. 15 ke Smlouvě o užívání stožárů; druhé projednávání
3.1.2 Návrh na zajištění kontinuity a právního důvodu užívání majetku města
Sedlčany; druhé projednávání; Dodatek ke Smlouvě o provozování MIOS
na území města Sedlčany
3.1.3 Vyjádření města Sedlčany k projektu „Rekonstrukce linky na drcení
kameniva 185 t/h“
3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu
Problematika tohoto charakteru nebyla na jednání RM do programu zahrnuta.
3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku
Problematika tohoto charakteru nebyla na jednání RM do programu zahrnuta.

4. Různé
4.1 Využívání objektu odbavovací haly Dopravního terminálu Sedlčany
4.2 Žádost o zapojení Investičního fondu Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany,
příspěvkové organizace
4.3 Městský park Sedlčany, návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
4.4 Audit Metropolitního kamerového systému města Sedlčany; pasport systému
4.5 Návrh na přiznání mimořádných odměn uvolněným členům Zastupitelstva města
Sedlčany za rok 2020
4.6 Zajištění pověření k výkonu činnosti; zvyšování prevence mimořádných událostí
4.7 Reflexe výsledků metodické dohlídky Středočeského kraje nad výkony Pečovatelské
služby Sedlčany
4.8 Pověření Rady města Sedlčany k jednání o definovaných zájmech města Sedlčany
4.9 Projednání připomínek k návrhu programu veřejného zasedání ZM
4.10 Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém
období 2020; Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod; opakované
projednání
5. Diskuse (program doplněn o případné samostatné příspěvky)
(Bez samostatného obsáhlejšího diskusního tématu k projednání RM se závěrem – usnesením.)
Další informace členů RM (soubor)
1. Kontrola usnesení
1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 27. listopadu 2019
Referující o Kontrolní zprávě: pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany.
RM 29-506/2018-2022
K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly.
RM 29-507/2018-2022
Problematika návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 je zařazena na program veřejného
zasedání ZM.
Úkol v plnění.
RM 29-508/2018-2022
Informace předány.
Úkol splněn.
RM 29-509/2018-2022
Problematika Rozpočtového výhledu je zařazena na program veřejného zasedání ZM.
Úkol v plnění.
RM 29-510/2018-2022
Úkol splněn.
RM 29-511/2018-2022
Úkol v plnění.

RM 29-512/2018-2022
Úkol v plnění.
RM 29-513/2018-2022
Úkol v plnění.
RM 29-514/2018-2022
Úkol splněn.
RM 29-515/2018-2022
Pan starosta doplnil o další informace a možnosti užívání i o připravované jednání
s poskytovateli služeb (dopravci).
Úkol splněn.
RM 29-516/2018-2022
Úkol splněn.
RM 29-517/2018-2022
Informace předány.
Úkol ze strany města Sedlčany splněn.
RM 29-518/2018-2022
Úkol ze strany města Sedlčany splněn.
RM 29-519/2018-2022
Úkol v plnění.
RM 29-520/2018-2022
Úkol splněn.
RM 29-521/2018-2022
Úkol v plnění.
RM 29-522/2018-2022
Úkol splněn.
RM 29-523/2018-2022
Úkol splněn.
RM 29-524/2018-2022
Úkol v plnění.
RM 29-525/2018-2022
Problematika OZV (poplatek ze psů) je zařazena na program veřejného zasedání ZM.
Úkol v plnění.
RM 29-526/2018-2022
Problematika OZV (místní poplatky) je zařazena na program veřejného zasedání ZM.
Úkol v plnění.

RM 29-527/2018-2022
Bez dalšího plnění.
RM 29-528/2018-2022
Program veřejného zasedání ZM je sestaven; připraven k odeslání.
Úkol v plnění.
RM 29-529/2018-2022
Je zařazeno na program veřejného zasedání ZM.
Úkol v plnění.
RM 29-530/2018-2022
Úkoly související splněny.
RM 29-531/2018-2022
Je zařazeno na program veřejného zasedání ZM.
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 27. listopadu 2019 (RM č. 29/2018-2022) 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 30-532/2018-2022.
2. Hlavní program
Poznámka: Hlavní programové téma nebylo stanoveno. Vyhlášení úspěšných reprezentantů je
přesunuto na 11. prosince 2019 v čase od 17:00 hod. pro pozvané vyhodnocené reprezentanty
a jejich doprovod (středa; Koncertní sál KDJS Sedlčany)
3. Majetkové záležitosti města Sedlčany
3.1 Záměry města Sedlčany v oblasti majetkoprávních vztahů; příprava pro jednání
Zastupitelstva města Sedlčany
3.1.1 Návrh na zajištění kontinuity a právního důvodu užívání majetku města Sedlčany;
Dodatek č. 15 ke Smlouvě o užívání stožárů; druhé projednávání
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 projednala možnost uzavření „Dodatku č. 15 ke Smlouvě o užívání
stožárů“, na základě kterého by se měnil čl. IV. „Doba užívání“ původní Smlouvy ze dne
26. listopadu 1999, uzavřené mezi vlastníkem, tj. městem Sedlčany a uživatelem IČO
45869677. Užívání předmětu Smlouvy, tj. sloupových stožárů veřejného osvětlení u silnice I/18
za účelem umístění reklamních tabulí, by se prodloužilo na dobu určitou ode dne 1. ledna 2020
do dne 31. prosince 2020 s podmínkou, že v případě požadavku ze strany města Sedlčany
na okamžité odstranění reklamních tabulí z důvodů legislativních i z jiných mimořádných
důvodů, a to v době sjednaného užívání, budou reklamní tabule na náklady nájemce neprodleně
odstraněny.
Vypořádány byly podněty z diskuse k této problematice:
▪ nad obecným a jednotným přístupem k využívání nemovitostí nebo jejich součástí
a příslušenství, případně prvků mobiliáře k jiným (reklamním) účelům než je jejich hlavní
funkce a určení;
Vypořádání: existují pouze dva obdobné, i když nikoli totožné, případy, které nelze
na předpokládaném půdorysu přesně porovnávat; jiné podmínky, rozdílné zájmy i funkce;
vstup kapitálu investora.
▪ provedení inventarizace obdobných případů ve městě Sedlčany;
Vypořádání: pouze dva řešené případy.
▪ návrh jednotného přístupu, systému správy;
Vypořádání: vizte již výše.
▪ hospodárnost a prvky soutěže;
Vypořádání: vizte částečně výše; v jednom případě nelze aplikovat; ve druhém připadá v úvahu
jako poskytovatel správce VO.
▪ zjištění ceny v místě a čase obvyklé;
Vypořádání: nelze zjistit, neboť nebyl nalezen porovnatelný případ v řešené lokalitě; porovnání
učiněno podle zkušeností státu (ÚZSVM). Odbor majetku navrhuje zvýšit cenu o 50,- Kč
na jeden stožár (sloup); celkem 8 ks stožárů (+ 400,- Kč), což je celkem na 2.000,- Kč.
Úkol: Splněn.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Dodatku č. 15 ke Smlouvě o užívání stožárů“,
na základě kterého se mění čl. IV. „Doba užívání“ a čl. V. „Výše úhrady“ původní Smlouvy
ze dne 26. listopadu 1999, uzavřené mezi vlastníkem, tj. městem Sedlčany a uživatelem IČO
45869677. Užívání předmětu Smlouvy, tj. sloupových stožárů veřejného osvětlení u silnice I/18
za účelem umístění reklamních tabulí se prodlužuje na dobu určitou ode dne 1. ledna 2020
do dne 31. prosince 2020 s podmínkou, že v případě požadavku ze strany města Sedlčany
na okamžité odstranění reklamních tabulí z důvodů legislativních i z jiných mimořádných
důvodů, a to v době sjednaného užívání, budou reklamní tabule na náklady nájemce neprodleně
odstraněny. Náhrada za užívání stožárů s účinností 1. ledna 2020 se stanoví ve výši
250,00 Kč/rok/stožár, to znamená, že roční nájemné činí 2.000,00 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 30-533/2018-2022.
3.1.2 Návrh na zajištění kontinuity a právního důvodu užívání majetku města Sedlčany;
druhé projednávání; Dodatek ke Smlouvě o provozování MIOS na území 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 projednala návrh na uzavření Dodatku ke Smlouvě o provozování
systému MIOS na území města Sedlčany, který by byl uzavřen mezi městem Sedlčany
a provozovatelem IČO 45869065, jehož předmětem je prodloužení doby platnosti původní
Smlouvy ze dne 24. března 1999 na provozování Městského informačního a orientačního
systému (MIOS). Tímto Dodatkem by se prodloužila platnost Smlouvy na dobu určitou, a to
od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2029.
Diskuse:
▪ pan starosta promluvil k historii informačního systému; mnohá jednání s různými subjekty;
aktivity Studia Kachna; stavební úřad určil rozhodnutím, kde mohou informační stojany stát
(územní rozhodnutí);
▪ firma předkládá vyúčtování vždy do konce ledna roku; konstrukce stojanů jsou v jejím
vlastnictví; město Sedlčany si objednává pouze informační cedule, jejichž pořízení a instalaci
platí; výměna fólií na vlastní náklady;
▪ prodloužení smluvního ujednání navrhováno o dalších 10 let (do 31. prosince 2029);
▪ informační systém funguje (ze strany smluvního partnera je potřeba uzavřít Smlouvy
s inzerenty; proběhla aktualizace směrových tabulí – např. pro případ sídla Městské policie
Sedlčany, areál ulice ul. Luční.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje uzavřít Dodatek ke Smlouvě o provozování systému MIOS
na území města Sedlčany, který bude uzavřen mezi městem Sedlčany a provozovatelem
systému IČO 45869065, jehož předmětem je prodloužení doby platnosti původní Smlouvy
ze dne 24. března 1999 na provozování Městského informačního a orientačního systému
(MIOS). Tímto Dodatkem se prodlužuje platnost Smlouvy na dobu určitou, a to od 1. ledna
2020 do 31. prosince 2029.“
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 30-534/2018-2022.
3.1.3 Vyjádření města Sedlčany k projektu „Rekonstrukce linky na drcení kameniva
185 t/h“
Referujícím k uvedené problematice byl pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města
Sedlčany.
Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, a to po podrobné
konzultaci se zástupcem zhotovitele.
Činnost RM:
Rada města Sedlčany zvažovala vydat souhlas s tím, aby společnost BES, s. r. o., se sídlem
Benešov, Sukova č. p. 625, 256 01 Benešov, realizovala stavbu s názvem: „Rekonstrukce linky
na drcení kameniva 185 t/h“ v lomu na Štilečku. Tento souhlas by mohl být vydán
za předpokladu, že stavba bude provedena dle zpracované projektové dokumentace, přičemž
budou dodrženy veškeré podmínky stanovené dotčenými orgány (týkající se jak ochrany
životního prostředí, tak rovněž ochrany obyvatel sousedních obcí /osad/ před škodlivými vlivy
na životní prostředí.
Diskuse:
▪ město v lokalitě nemá žádný dotčený pozemek ani nemovitost;

▪ Báňský úřad Kladno stavbu linky povolí (zjištěno); linka na drcení kameniva bezproblémová.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany souhlasí s tím, aby žadatel, společnost BES, s. r. o. se sídlem Benešov,
Sukova č. p. 625, 256 01 Benešov, realizovala stavbu s názvem „Rekonstrukce linky na drcení
kameniva 185 t/h“ v lomu na Štilečku. Tento souhlas je vydáván za předpokladu, že stavba
bude provedena podle zpracované a odsouhlasené projektové dokumentace, přičemž budou
dodrženy veškeré podmínky stanovené správním orgánem a dotčenými orgány týkající se
ochrany životního prostředí a ochrany obyvatel sousedních obcí před škodlivými vlivy.“
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 30-534/2018-2022.
3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu
Problematika tohoto charakteru nebyla na jednání RM do programu zahrnuta.
3.3 Ostatní majetkoprávní vztahy (různé) a navržená opatření na zajištění majetku
Problematika tohoto charakteru nebyla na jednání RM do programu zahrnuta.
4. Různé
4.1 Využívání objektu odbavovací haly Dopravního terminálu Sedlčany
Pan starosta RM informoval o dalším vývoji smluvního vztahu ohledně využívání uvedeného
objektu dopravci ve prospěch kvalitní a vzorové služby cestujícím občanům.
Referující okomentoval dřívější usnesení přijaté na minulém jednání RM v této věci.
Dále sdělil genezi jednání s přepravci. ARRIVA (pan ředitel; osoba blíže neidentifikována)
přislíbila další jednání v této záležitosti.
Diskutováno bylo poněkud nemístné a neodborné vyjádření místního dispečera, který se
nevyjadřoval pozitivně, ačkoli nedisponuje potřebnou odborností a není za přepravce
kompetentní se k čemukoli do tisku vyjadřovat.
Přepravce byl na svého zaměstnance nahněván; zaměstnanec nebyl a není oprávněn mluvit
jménem společnosti.
Je třeba nastavit konkrétní způsob užívání; alespoň v nějakých termínech by měl fungovat
dispečer přímo na stanici.
Přijatý systém ze strany dispečera je špatnou službou pro cestující veřejnost.
Závěr:
Pan starosta povede jednání za účelem vylepšení služby ze strany přepravce.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.2 Žádost o zapojení Investičního fondu Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany,
příspěvkové organizace
Pan místostarosta, referující k uvedené problematice, RM seznámil s obsahem Žádosti
o zapojení Investičního fondu příspěvkové organizace, Školní jídelny 2. Základní školy
Sedlčany; IČO 70999112, v žádané výši 126.607,00 Kč do Investičního fondu a jeho využití.
Odpovědná ředitelka subjektu, paní Zdeňka Malíčková uvedla výčet účetních dokladů
(potřebnosti).
Diskuse:

▪ bez příspěvku.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje zapojení a využití Investičního fondu příspěvkové organizace
ve výši 126.607,00 Kč, a to na základě Žádosti jednající, paní Zdeňky Malíčkové, ředitelky
Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany, příspěvkové organizace.“
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 30-536/2018-2022.
4.3 Městský park Sedlčany, návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
V průběhu výstavby Městského parku vznikla potřeba provést práce nezahrnuté ve Smlouvě
o dílo a dříve nepředpokládané.
Při výkopech byl nalezen v prostoru staveniště septik, který bylo nutné zlikvidovat, byly
odstraněny zbytky dalších betonových staveb v kolizi s novou komunikací. Z důvodu kolize
lávky a teplovodního řadu byla provedena změna řešení lávky. Také byla provedena změna
stožárů a svítidel veřejného osvětlení dle specifikace autorského dozoru. Před vstupy
do bytových domů byla provedena opatření pro zajištění odvodu a vsaku dešťové vody. Dále
bylo realizováno statické zajištění opěrné zdi s oplocením areálu nemocnice (absentovaly
základy). Zhotovitel doplnil potřebné prvky mobiliáře nezahrnuté v rozpočtu. Je předkládán
návrh Změnového listu č. 1, a to s vyčíslením neprovedených prací v hodnotě 1 035 980,11 Kč
bez DPH a prací nad rámec smluvního závazku ve výši 615 419,91 Kč bez DPH. Celková
změna zahrnuje snížení hodnoty díla o vyčíslenou částku ve výši 420 560,20 Kč bez DPH, tj.
508 877,84 Kč vč. DPH.
Diskuse:
▪ nad projektem a stavem realizace;
▪ místa pro trvalý travní porost oseta, ovšem na jaře žádoucí ze strany zhotovitele provést
vylepšení (teploty na klíčení osiva);
▪ další problematika ve vztahu k mobiliáři parku a jeho ukotvení k podkladu (potenciál
nenechavců je zde značný; špatné zkušenosti s občany, kteří si neváží ničeho společného a jsou
schopni vše neukotvené odnésti a přivlastniti si);
▪ nad předmětem kontrolního dne, předposledním v roce;
▪ dokončení se předpokládá do 15. prosince 2019;
▪ nad některými drobnostmi a uvedením do provozu závlahového systému (opět na jaře
po předpokládaných mrazech – dlouhodobé předpovědi na leden 2020);
▪ nad pochvalou kvality a sociální vyzrálosti jednajícího za zhotovitele; zhotovitel na vše
problematické reagoval bezproblémově, vstřícně a vždy měl připraveno řešení; spolupráce se
zhotovitelem naprosto vstřícná a nekonfliktní;
▪ nad zásadní změnou – realizace vyrovnávací lávky pro bezbariérový přístup ze směru
od sídliště Za Nemocnicí (trasa topných kanálů), snížení ceny;
▪ při zemních pracích narazili na starý septik; zbytky jiných základů staveb; výměna VO, nutné
bylo zpevnit opěrnou zeď – náklady; odvod vody od vchodů bytových domů – vyspádování
(vsakovací jámy); pilíře ČEZ, a. s. – nátěry na sloupcích (rozvodných skříních nad rámec
projektu; společnost nedbá na údržbu); doplnění laviček (u pískoviště, …) celkem na částku
624.000,00 Kč bez DPH;
▪ pan Ing. Josef Soukup se dotázal, zda uvedené znamená, že po 15. prosinci 2019 bude pro
veřejnost prostor již bezproblémově průchozí; pan starosta odpověděl, že ano; naopak není
hotova modlitebna, park bude přístupný veřejnosti;

▪ opětovně nad potřebou ukotvení většiny mobiliáře; pouze na tzv. „palubě“ volné židličky
a stolky.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany schvaluje předložený návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
na investiční akci Městský park Sedlčany a pověřuje Ing. Miroslava Hölzela, starostu města,
uzavřením tohoto Dodatku na základě Změnového listu č. 1. Předmětem změny je neprovedení
prací v hodnotě 1.035.980,11 Kč bez DPH a provedení prací nad rámec smluvního závazku
ve výši 615.419,91 Kč bez DPH. Celková změna zahrnuje snížení hodnoty díla
o 420.560,20 Kč bez DPH, tj. 508.877,84 Kč vč. 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 30-537/2018-2022.
4.4 Audit Metropolitního kamerového systému města Sedlčany; pasport systému
Pan starosta RM informoval o provedeném pasportu a auditu Metropolitního kamerového
systému města Sedlčany.
S ohledem na bezpečnost a udržitelnost systému se jedná o neveřejný materiál, a to v komplexu
množiny předaných informací.
K dispozici na ZM bude tabulka se základními údaji.
Dnes je v provozu 30 kamer (Zpráva pro ZM); ještě posílení na vstupech do škol.
Předpokládá se posílení o dalších 14 kamer.
Max. pro funkčnost systému z pohledu propustnosti dat.
Definovány byly 4 kategorie stavu kamerových bodů.
Diskuse:
▪ pan Ing. František Hodys poznamenal zájem studentů o tuto problematiku; dále záležitost
ohledně využití dronů, systém na poznávání obličejů; zájem – má preventivní funkci;
▪ nad dalším využitím jako důkazního prostředku – kopírováno 65 záznamů za rok a předáno
správním orgánům a Policii ČR, význam preventivní a důkazní prostředek;
▪ nad tím, kolik dní by se mohl a případně optimálně měl uchovávat obrazový záznam;
▪ pan MUDr. Karel Marek pro případ monitorování veřejného prostranství škol upozornil
na písařskou chybu u počtu kamer.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany vzala na vědomí výsledky auditu Metropolitního kamerového systému
města Sedlčany, který spolu s doporučeními vyhotovil a do pasportních listů sestavil úkolem
pověřený externí specialista.“
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 30-538/2018-2022.
4.5 Návrh na přiznání mimořádných odměn uvolněným členům Zastupitelstva města
Sedlčany za rok 2020
Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění
mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce.
Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému členovi
zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v průběhu
tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.

Schválení těchto odměn je fakultativní, záleží výhradně na vůli zastupitelstva obce,
zda mimořádnou odměnu v konkrétním případě přizná a v jaké výši. Mimořádná odměna
představuje ze zásady nenárokovou formu odměňování členů zastupitelstva obce, a to
v kterékoliv funkci – pro starostu obce stejně jako člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí
a může mu být vyplacena až po přijetí příslušného usnesení zastupitelstva obce.
Rada města Sedlčany na základě vyhodnocení celoroční činnosti pana Ing. Miroslava Hölzela,
starosty města a pana Mgr. Zdeňka Šimečka, místostarosty města, na svém jednání dne
4. prosince 2019 rozhodla, a to v rámci projednávání návrhu programu veřejného zasedání ZM,
které se uskuteční dne 16. prosince 2019, do tohoto programu s konečnou platností zařadit
samostatný programový bod s pořadovým číslem 16 pod názvem „Mimořádné odměny trvale
uvolněným členům Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2019“. Přílohou k tomuto bodu
jednání bude text tzv. „Doporučení Rady města Sedlčany“ a návrh výroku usnesení.
Pro usnesení o poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce dále platí všechna
obecná pravidla pro přijetí platného usnesení zastupitelstva obce, tedy že usnesení musí být
schváleno nadpolovičním počtem všech členů zastupitelstva obce, a to na veřejném zasedání
zastupitelstva obce.
Zdůvodnění mimořádnosti a významnosti splněných úkolů pro přiznání odměn:
Mimořádné odměny pro oba uvolněné členy Zastupitelstva města Sedlčany jsou navrhovány
z důvodu, že se v případech odměňovaných jedná výhradně o výkony odborné činnosti,
vykonané členem zastupitelstva vzhledem k jeho vzdělání, odbornosti, dlouhodobé
nenahraditelné praxe a podpořené systémovým kontinuálním vzděláváním v oborech, které by
musela pro město Sedlčany vykonat jiná externí osoba za úplatu a rozsahem takovýchto
dovedností nedisponuje jiná osoba, zařazena do Městského úřadu Sedlčany, činící výkon
v pracovně právním vztahu; zákon městu zaměstnat takovéto osoby neukládá a ZM nikdy
předtím, a to v rámci samostatné působnosti, zajistit smluvně činnosti níže uvedené
nespecifikovalo.
Pro důvodnost mimořádné odměny přiznávané ve prospěch pana Ing. Miroslava Hölzela svědčí
zejména:
▪ definování podmínek pro uložení kontaminované zeminy; relace přepravy nákladu
a vytíženosti vozidel při investiční akci LAS Taverny – umělé dráhy, povrchy, sektory;
▪ autorství modelu poptávkového řízení na snížení vícenákladů vyčíslených smluvním
zhotovitelem akce, které po právním a věcném projednání v konečném důsledku představuje
úsporu 3,3 mil. Kč z rozpočtu města Sedlčany na akci LAS Taverny – umělé dráhy, povrchy,
sektory;
▪ výběr vhodných dřevin náhradní výsadby do půdních podmínek lokalit městské zástavby
Sedlčany a místních částí venkovského charakteru v roce 2019 se znalostí dendrologie, půdních
podmínek lokality a specifik stanoviště (trvanlivost dřevin a zajištění růstových podmínek;
výluka dřívějšího úhynu).
Pro důvodnost mimořádné odměny přiznávané ve prospěch pana Mgr. Zdeňka Šimečka, svědčí
zejména:
▪ nové prvky právního postupu rozhodné v urychlení a návratu zhotovitele investiční akce
pod názvem LAS Taverny – umělé dráhy, povrchy, sektory na staveniště k výkonu sjednaných
smluvních podmínek na zhotovení díla; prevence rozhodování před soudním řízením;
▪ aktivity na kontrolních dnech a prohlídkách stavenišť na rozsáhlých investičních akcích
(zejména „LAS Taverny – umělé dráhy, povrchy, sektory“; „Přístavba 2. základní školy
Propojení, Sedlčany“);

▪ významný podíl na zajištění kvality vybavení učeben základní školy nábytkem, potřebami
pro výuku a školními pomůckami;
▪ odborný podíl na rozvojových projektech a záměrech města Sedlčany v oblasti sportu
a volnočasových aktivit, prevence negativních jevů; vybavenost vhodnými prvky.
Diskuse:
▪ nad konstrukcí a výší odměny (pan Ing. Josef Soukup); pojetí v souladu s doporučením MV
ČR;
▪ nad aplikací pololetní odměny (pan MUDr. Karel Marek) spolu s návrhy odměn;
▪ nad problematikou účasti na kontrolních dnech; přístavba ZŠ; rozběhnutí všech investičních
akcí (LAS Taverny; dořešení problémů s dodavateli – největší problém se společností
VYSSPA; dohoda se subjekty, cesta jak dokončit dílo bez právních dopadů);
▪ pan Ing. Josef Soukup uvedl, že v privátní sféře je obvyklé vyplácet 10-15 % prémie;
▪ pan Ing. Martin Havel navrhl cca 1,5 násobek, případně cca 12 % z roční odměny pro každého;
▪ hlasování bude v ZM potřebné pro každého zvlášť.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit, a to podle
ustanovení § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
poskytnout mimořádnou odměnu ve výši 12 % ze součtu všech měsíčních odměn za rok, které
za výkon funkce na základě ustanovení § 73 uvedeného zákona uvolněným členům
zastupitelstva náleží, tj. panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany a panu
Mgr. Zdeňku Šimečkovi, místostarostovi města Sedlčany, za jejich aktivity ve prospěch obce
vykonané konkrétními činnostmi nad rámec povinností vyplývajících z výkonu jejich funkce.“
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 30-539/2018-2022.
4.6 Zajištění pověření k výkonu činnosti; zvyšování prevence mimořádných událostí
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, informoval o dlouhodobém působení
a aktivitách SDH II Sedlčany, zejména jeho starosty, pana Viktora Němce, který se dlouhodobě
snaží o zvýšení povědomí a vzdělanosti občanů (zejména mládeže) v oblasti požární
bezpečnosti a prevence, dovedností, užitečných pro zachování života a zajištění majetku při
různých mimořádných událostech a další. Jeho působnost svědčí o nezištnosti a nasazení
ve prospěch tvorby akceschopné občanské společnosti a její schopnosti obstát při mimořádných
zkouškách a událostech, zejména při jejich prevenci.
Odraz z prostředí působnosti je veskrze pozitivní, zejména z prostředí předškolního vzdělávání
a základních škol.
SDH II Sedlčany pořádá řadu veřejně přístupných a bohumilých akcí – Čarodějnice, úklid
potoka Mastníka, besedy na školách, osvěta k požární ochraně a prevenci ve městě; dny
sv. Floriána (patron hasičů) a další.
Mnohdy je jeho činnost a působnost zlými jazyky zpochybňována a je žádáno pověření města;
doklad o tom, že se jedná o akci preventivní v rámci výchovy PO, která je podpořena městem
Sedlčany.
Pan starosta sdělil, že tuto formalitu, je potřebné vyřešit a zlé jazyky alespoň částečně umlčet.
Jmenovaný by měl být městem Sedlčany, respektive panem starostou pověřen k provádění
preventivní a osvětové (přednášková činnost, …), a to vydáním příslušného dokumentu.
Diskuse:

▪ nad vhodnou formou dokumentu (vyhotovení průkazu k pověření jednat a konat za město
Sedlčany v ohledu výše uvedeném);
▪ souhlas RM, aby tyto záležitosti prevence prováděl, je jednoznačný (osobní oběť);
▪ foto na průkaz (vyhotoví TIC);
▪ text průkazu, případně s pověřovací listinou připraví Sekretariát Městského úřadu Sedlčany
ve spolupráci s TIC.
Usnesení:
„Rada města Sedlčany v rámci podpory přípravy občanské společnosti na mimořádné situace
schvaluje vydat pro pana Viktora Němce, dlouholetého člena a starostu SDH II Sedlčany,
dokument o pověření starosty města Sedlčany k provádění instruktážní, přednáškové a jiné
osvětové činnosti se zaměřením na připravenost, základní dovednosti a prevenci pro děti
a mládež v oblasti kompetencí hasičského sboru, a za tímto účelem jej vybavit průkazem statutu
pověřené osoby městem Sedlčany k této činnosti, prováděné zejména v prostředí základních
a středních škol.“
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 30-540/2018-2022.
4.7 Reflexe výsledků metodické dohlídky Středočeského kraje nad výkony Pečovatelské
služby Sedlčany
O výsledcích metodické dohlídky a názorech uvedeného subjektu informoval pan Ing. Miroslav
Hölzel, starosta města Sedlčany.
Protokol o metodické dohlídce bude zaslán všem členům RM v úplném znění. Tento bude RM
projednán, jak je Středočeským krajem žádáno.
Činnost Pečovatelské služby Sedlčany byla podrobena detailnímu zkoumání metodického
orgánu, který ovšem je velmi vzdálen realitě sociálního prostředí a žádá věci, které zcela určitě
nepovedou k transparentnosti služby a nemohou odpovídat skutečnosti.
Krajem provedená metodická dohlídka znamená soubor definovaných připomínek k činnosti,
které jsou potřebné vypořádat.
Pan starosta požádal členy RM o odpovědi na 14 doporučení, které budou radním zaslány do emailu.
Kraji se nelíbí, že poskytujeme služby levně; aspekt posuzování výše dotace; stávající ceník
služeb určuje vyhláška č. 505/2006 Sb. (nízké ceny – dostupnost); porovnání cen; např. město
Milevsko je na 100 % max. sazby.
Na příští jednání RM bude přizvána paní Jana Máchová, vedoucí organizační složky a paní
Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí při Městském úřadu Sedlčany.
Ceny služeb se naposledy nastavovaly v roce 2009.
Příjem ze služeb je za rok 2019 cca 175 tis. Kč (předpoklad).
Vytýkají nám např., že oběd je příliš drahý – ovšem tento si občané nakupují podle nabídky
dodavatele, nikoliv města Sedlčany (město nemá vývařovnu); navíc je odebírán od příspěvkové
organizace Středočeského kraje, která cenu oběda stanovila.
Pan starosta členy RM vyzval k tomu, aby si zaslaný materiál členové RM dobře prostudovali;
od 1. ledna 2020 by v případě stanovení jiných cen služeb, mohla nastat účinnost nového ceníku
– předpoklad (RM bude schvalovat na jednání dne 18. prosince 2019).
Závěr:
RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.

4.8 Pověření Rady města Sedlčany k jednání o definovaných zájmech města Sedlčany
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, seznámil členy RM s návrhem týkajícím se
dopadů ukončení působnosti vlastníka areálu bývalé „Mlékárny Sedlčany“ v našem regionu,
a to v kontextu působnosti a dopadu do prostředí města a obecního zřízení.
Diskuse:
▪ nad možnostmi a návrhem;
▪ nad formou oslovení managementu společnosti;
▪ nad prezentovanou kulturou a kulturností jednání společnosti a vzorem chování
managementu;
▪ další aspekty problematiky.
Závěr:
RM doporučuje uvedený návrh podpořit.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.9 Projednání připomínek k návrhu programu veřejného zasedání ZM
Pan starosta se věnoval dříve projednanému programu ZM:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 14. října 2019 a
vybraných 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 15. října 2019
– 16. prosince 2019)
Přílohy: 3.1 Zpráva o hlavních bodech jednání a přijatých usnesení
3.2 Návrh usnesení
4. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2020
Přílohy: 4.1 Komentář k návrhu kalkulace ceny pro vodné
4.2 Návrh kalkulace ceny pro vodné
4.3 Komentář k návrhu kalkulace ceny pro stočné
4.4 Návrh kalkulace ceny pro stočné
4.5 Návrh kalkulace ceny pro vodné – voda předaná Městskou teplárenskou Sedlčany,
s. r. o. / Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany
4.6 Návrh usnesení
5. Malé domovní čistírny odpadních vod – podpora 1/2020/OŽP; program podpory
Přílohy: 5.1 Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém
období 2020
5.2 Pravidla pro poskytování podpory
5.3 Výzva ŽP č. 1/2020 k předkládání Žádostí
5.4 Lokality bez napojení na centrální čistírnu odpadních vod
5.5 Žádost o podporu na domovní čistírnu odpadních vod
5.6 Žádost o uvolnění finančních prostředků
5.7 Stavba vodního díla

5.8 Návrh usnesení
6. Přehled plnění rozpočtu města Sedlčany za rok 2019 (plnění příjmů; čerpání výdajů) ke dni
31. října 2019 včetně přehledu provedených RO; kompetence k závěrečným rozpočtovým
změnám
Přílohy: 6.1 Výsledky hospodaření za období I. − X. / 2019, příjmy a výdaje včetně RO č. 1 − 6
/ 2019
6.2 Důvodová zpráva k závěrečným rozpočtovým změnám
6.3 Návrh usnesení
7. Návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2020
Přílohy: 7.1 Návrh rozpočtu 2020 – příjmy, výdaje
7.2 Přílohy č. 1 − 10
7.3 Důvodová zpráva
7.4 Návrh usnesení
8. Odpisový plán města Sedlčany na rok 2020
Přílohy: 8.1 Důvodová zpráva
8.2 Odpisový plán – položkový; rok 2020
8.3 Návrh usnesení
9. Rozpočtový výhled
Příloha: 9.1 Důvodová zpráva (popis předmětu)
9.2 Vlastní dokument; příjmy; výdaje
9.3 Návrh usnesení
10. AQUAPARK Sedlčany; Informace k financování projektového záměru (model
financování; plnění usnesení zn. ZM 80/2018-2022)
(Informace Finančního výboru ZM a projednání RM o stavu plnění úkolu; představí a přednese
pan Ing. František Hodys, předseda FV ZM.)
Přílohy: 10.1 Financování aquaparku; Studie Finančního výboru pro ZM Sedlčany
10.2 Návrh usnesení
11. Návrh OZV města Sedlčany č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
Přílohy: 11.1 Důvodová zpráva
11.2 Návrh OZV č. 4/2019
11.3 Návrh usnesení
12. Návrh OZV města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek za užívání
veřejného prostranství
Přílohy: 12.1 Důvodová zpráva
12.2 Návrh OZV č. 5/2019
12.3 Návrh usnesení
13. Plán rozvoje sportu města Sedlčany na období 2019 – 2030; aktualizace
Příloha: 13.1 Důvodová zpráva
13.2 Plán rozvoje sportu města Sedlčany na období 2019 – 2030 (Změna dokumentu
č. 1)
13.3 Návrh usnesení

14. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany
14.1 Majetkové vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemků mezi fyzickou osobou
a městem Sedlčany
Příloha: 14.1.1 Důvodová zpráva
14.1.2 Grafické podklady
14.1.3 Smlouva o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
14.1.4 Návrh usnesení
14.2 Prodej pozemků ve vlastnictví města Sedlčany
Příloha: 14.2.1 Důvodová zpráva
14.2.2 Grafické podklady
14.2.3 Návrh usnesení
15. Informace o plnění usnesení ZM č. 110/2018-2022, ZM 111/2018-2022 a ZM č. 112/20182022 ve věci ochrany dětí a mládeže před sociálně patologickými jevy
(Vystoupí přizvaný zástupce MěÚ Sedlčany, Odboru sociálních věc, Mgr. Věra Skálová,
vedoucí Odboru; aktuální informační zpráva)
Příloha: 15.1 Zpráva o plnění usnesení k problematice ochrany dětí a mládeže před sociálně
patologickými jevy
15.2 Rekapitulace stavu a rozsahu (pasportní list)
15.3 Návrh usnesení
16. Mimořádné odměny trvale uvolněným členům Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2019
Příloha: 16.1 Doporučení Rady města Sedlčany
16.2 Návrh usnesení
17. Diskuse
17.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany
17.2 Diskuse přítomných občanů
18. Závěrečné znění souboru výroků usnesení
19. 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.)
Ostatní přílohy:
1. Obřady a oddávající za rok 2019 (3 listy)
RM byla panem starostou informována o vývoji přípravy nad jednotlivými body programu ZM.
RM bez závažných připomínek.
Členové RM obdrželi další doplňující informace (výsledky konzultací s právním zástupcem;
problematika právního prostředí; doporučení a postoj MV ČR a další).
Diskuse:
▪ nad programem;
▪ některé původně předpokládané body jednání odloženy po ukončení roku 2019 (rekapitulace;
zprávy apod.).

Závěr:
Všechny v tuto chvíli vznesené připomínky byly vypořádány.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.
4.10 Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém
období 2020; Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod; opakované
projednání
Návrh byl dopracován a sestaven podle upraveného zadání pana Ing. Miroslava Hölzela,
starosty města Sedlčany.
Upřesněn byl text těchto dokumentů:
- Základní dokument „Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí
v rozpočtovém období 2020“;
- Pravidla pro poskytování podpory na výstavbu domovních čistíren odpadních vod;
- Výzva ŽP č. 1/2020 k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory pro zlepšení kvality
životního prostředí města Sedlčany;
- Formulář Žádosti o poskytnutí podpory;
- Formulář Žádosti o uvolnění finančních prostředků.
Diskuse:
▫ nad projektem a možnostmi města Sedlčany;
▫ vzorová Smlouva o poskytnutí podpory (připomínkována právním zástupcem města
Sedlčany).
Závěr:
Rada města Sedlčany vzala upravené návrhy na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení.
Usnesení: nebylo navrhováno.
Hlasování: bezpředmětné.

5. Diskuse
Bez samostatného obsáhlejšího diskusního tématu k projednání RM.
Další informace, dotazy a podněty členů RM (soubor):
▫ Sekretariát Městského úřadu Sedlčany zajistí u předsedů Finančního výboru Zastupitelstva
města Sedlčany (Ing. František Hodys již Zprávu o činnosti výboru odevzdal) a Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Sedlčany Zprávy o činnosti výborů za uplynulý rok 2019, které
budou spolu s Pozvánkou na další veřejné zasedání ZM předloženy; je potřebné zaevidovat
do EZOP (dokumenty dostupné veřejnosti).
Úkol zadal pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.
▫ Komise Rady města Sedlčany budou vyzváni k předložení Zpráv o činnosti za rok 2019.
Úkol zadal pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany; připomenutí plnění úkolu zajistí
odpovědným předsedům Sekretariát Městského úřadu Sedlčany, a to prokazatelným způsobem.
▫ zvážit návrh na odměny neuvolněným členům ZM za rok 2019; návrh na zařazení
do programu ZM na první zasedání v roce 2020; návrh bude vypracován Městským úřadem
Sedlčany, Odborem ekonomickým.

Úkol zadal pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.
▪ pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přislíbil zaslat nejpozději v příštím týdnu
návrh pana JUDr. Filipa Růzhy, který se týká obnovy dřívějších polních cest; projekt na obnovu
polních cest (rámcový a ideologický) byl vypracován v lokalitě mezi silnicí směrem na obec
Příčovy a kótou Cihelný vrch, částečně kótou Dešno.
Je vhodné k tomuto návrhu přijmout obecné usnesení RM, kterým bude pověřen starosta města
Sedlčany k dalším jednáním se subjekty pachtovního práva, a to za účelem naplnění
projektového záměru; vazba na dotační systém podpory zemědělcům i programy životního
prostředí.
▪ pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přislíbil zaslat nejpozději v příštím týdnu
návrh programu jednání RM na rok 2020; začátek periody bude navrhován ve druhém
lednovém týdnu, tedy dne 8. ledna 2020 (středa v 16:00 hod.).
▪ Jednací řád RM; pan Ing. Josef Soukup navrhl úpravu Jednacího řádu RM.
Stanovit pravidla, která budou respektována; funkční pořádkový předpis – Jednací řád RM;
program RM s návrhy usnesení a dopadem na rozpočet; nejpozději zaslat např.: 48 hodin před
zahájením jednání RM.
▫ 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 příspěvky
na obohacení dnešního programu jednání, byl program jednání RM vyčerpán.
Pan starosta, a to z pozice předsedajícího třicátému zasedání Rady města Sedlčany (RM č.
30/2018-2022), 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.
Příští týden se uskuteční společenské vystoupení RM – dne 11. prosince 2019 proběhne jako
slavnostní akt „Vyhodnocení reprezentantů města Sedlčany za rok 2019“ v Koncertním sále
Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany v čase od 17:00 hod.; setkání členů RM bude nejpozději
v čase 16:45 hod., a to z důvodu přípravy slavnostního aktu.
V tuto chvíli se předběžně z účasti na slavnostním vyhlášení reprezentantů města omluvili:
▫ pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany;
▫ pan Martin Havel;
▫ pan František Hodys;
▫ pan Ing. Jiří Burian (omluven dříve).
Naopak na vyhlašování reprezentantů účast přislíbili:
▫ pan Ing. Josef Soukup;
▫ pan MUDr. Karel Marek;
▫ pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Následné jednání RM je svoláno taktéž na dne 18. prosince 2019 (středa v 16:00 hod.;
v administrativní budově Sedlčany č. p. 32); hlavním předpokládaným bodem programu bude
vypořádání posledních očekávaných inkas roku 2019 a jejich vztah k rozpočtu a hospodaření
města Sedlčany na rok 2019. Dále bude na program jednání zařazena problematika
Pečovatelské služby Sedlčany, organizační složky města Sedlčany, (portfólio služeb a jejich
ocenění) a záležitosti ohledně projektu „Obnova bývalých polních cest“. Na toto jednání RM,
případně z jeho části, se z přítomných radních nikdo neomluvil.
Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, dnešní zasedání Rady města Sedlčany
ukončil v čase 18:26 hod.
Přílohy k Zápisu:
1. Prezenční listina (1 list)
Některé použité zkratky v textu Zápisu:
RM – Rada města Sedlčany
ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VO – veřejné osvětlení
ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany
Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 11. prosince 2019

