
Anonymizovaný Zápis RM č. 31/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 18. 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. Jiří Burian, Ing. Martin Havel, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František Hodys, 

Ing. Josef Soukup, Mgr. Zdeněk Šimeček.  

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

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

členů RM (po příchodu dříve omluveného pana Ing. Jiřího Buriana).  

Omluven:  

▪ na celé jednání: MUDr. Karel Marek. 

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

▪ na část jednání (v průběhu): -.  

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: Ing. Josef Soukup; Ing. František Hodys.  

Přizvaní hosté:  

▪ paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického; 

▪ Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí; 

▪ paní Jana Máchová, vedoucí Pečovatelské služby Sedlčany. 

 

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: 16:08 hod.    

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno:18:30 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

V pořadí třicáté první jednání Rady města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 a zároveň 

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

16:08 hod. v uvedené zasedací síni. 

 

Pan starosta nejprve konstatoval, že RM je usnášeníschopná, neboť v době zahájení jednání 

RM bylo přítomno pět členů Rady města Sedlčany. Z neúčasti na celém jednání je omluven pan 

MUDr. Karel Marek a na část jednání (na počátek) 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 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 je poslední 

Rozpočtové opatření roku 2019, a to s ohledem na blížící se konec kalendářního roku 

a rozpočtového období roku 2019. K tomuto bodu jednání je přizvána paní Jitka Kadlecová, 

vedoucí Odboru ekonomického. 

 

Jednání RM bude dále využito k projednání jiných samostatných programových bodů. 

Do programu jednání RM pan starosta a pan místostarosta zařadili problematiku pod heslem 

programového celku „Majetkoprávních vztahů“ (soubor majetkoprávní problematiky) 

a „Různé“, kde bylo připraveno k projednání několik dalších samostatných bodů programu, 

z nichž nejdůležitější je programový bod ohledně stanovení cen služeb vykonávaných 

Pečovatelskou službou Sedlčany. 

 

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 (projednání 

úkolů z usnesení přijatých na posledním veřejném zasedání ZM dne 16. prosince 2019). 

 

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

jeho projednávání nikdo z přítomných členů otevřeně na jednání RM nezpochybnil. 

 

 

Program RM č. 31/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

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

 

2. Hlavní program: Rozpočtové opatření č. 7/2019  

  

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Nabídka převodu vlastnictví pozemků (přijetí daru) parc. č. 3020/43, parc. 

č. 3020/44 a parc. č. 3136, vše v k. ú. a obci Sedlčany 

3.1.2 Žádost o prodloužení doby trvání smluvního vztahu; Smlouva o nájmu 

nebytových prostor (tělocvičny) v administrativní budově Sedlčany, náměstí T. 

G. Masaryka č. p. 34 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Povolení podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 7/I. patro) na adrese 

bytového domu Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany 

 



 

 

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

3.3.1 Projekt obnovy dřívějších polních cest na pozemcích ve vlastnictví města 

Sedlčany 

 

4. Různé 

4.1 Reflexe výsledků metodické dohlídky Středočeského kraje nad výkony Pečovatelské 

služby Sedlčany; druhé projednávání 

4.2 Žádost o změnu sídla subjektu NAŠLOSE, z. s. 

4.3 Žádost o zapojení Rezervního fondu a Fondu investic příspěvkové organizace; 

žadatel 1. základní škola Sedlčany 

4.4 Program jednání Rady města Sedlčany na první pololetí roku 2020 

4.5 Pověření Rady města Sedlčany k jednání o definovaných zájmech města Sedlčany; 

druhé projednávání 

4.6 Projednání závěrů a úkolů z přijatých usnesení z veřejného zasedání ZM dne 

16. prosince 2019 

4.7 Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém 

období 2020; Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod; Smlouva 

o poskytnutí podpory (DČOV) 

4.8 Zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany do prostředí „sociální a společenské 

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání třetí množiny Žádostí 

ve vztahu k OZV č. 3/2013 na období roku 2020  

4.9 Jednací řád Rady města Sedlčany; příprava změny dokumentu 

 

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 4. prosince 2019   

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

 

RM 30-532/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 30-533/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 30-534/2018-2022 

Úkol splněn. 

  

RM 30-535/2018-2022 

Úkol související splněn. 

  

RM 30-536/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 30-537/2018-2022 



 

 

Úkol splněn. 

 

RM 30-538/2018-2022 

Další související úkoly v plnění. 

 

RM 30-539/2018-2022 

Úkol v plnění (bude splněno ve výplatním termínu za prosinec 2019). 

 

RM 30-540/2018-2022 

Úkol splněn. 

  

Diskuse:  

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

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

města Sedlčany ze dne 4. prosince 2019 (RM č. 30/2018-2022) 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 31-541/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program 

Rozpočtové opatření č. 7/2019  

Po úvodním slově předsedajícího, byla k přednesení sestaveného Rozpočtového opatření 

č. 7/2019 vyzvána paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického. 

RO č. 7/2019 zahrnuje závěrečné rozpočtové úpravy v příjmové a výdajové části na již známou 

skutečnost příjmů a výdajů nebo očekávanou do konce roku 2019. 

 

Příjmy        + 2.198,- tis. Kč 

Daňové příjmy      1.758,- tis. Kč 

Výnosy daní jsou upraveny na stav ke dni 21. prosince 2019 podle informace FÚ Praha – západ, 

který provádí převody sdílených daní (DPH, daň ze ZČ, daň OSVČ, daň PO) a daně 

z nemovitostí. Celkové převýšení oproti rozpočtu je 1.858,- tis. Kč.   

Daně a poplatky v oblasti hazardních her snížení o částku – 100,- tis. Kč; tj. předpoklad 

do konce roku 2019.  

Nedaňové příjmy (snížení) o částku  -  57,- tis. Kč  

Prodej dřeva – obecní lesy – 57,- tis. Kč – příjmová část nebude do konce roku naplněna, ve výši 

57,- tis. Kč jsou též sníženy výdaje.   

Kapitálové příjmy (navýšení)  + 597,- tis. Kč  

Úprava na již skutečně provedené platby ke dni 16. prosince 2019 za prodej pozemků a věcná 

břemena; prodej bytů; BD Sedlčany č. p. 85, příspěvky na stavbu IS U Háječku povyšujeme 

o 36 tis. Kč, vizte. Smlouva na 98,- tis. Kč, která byla uzavřena dne 16. prosince 2019, část 

bude uhrazena do konce roku, část v roce 2020.  

 

Na jednání RM se v čase 16:19 hod. dostavil dříve omluvený pan Ing. Jiří Burian. Od tohoto 

okamžiku byl počet jednajících členů RM celkem šest. Od tohoto okamžiku až do konce jednání 

RM se tento počet jednajících nezměnil.  

 



 

 

Výdaje (navýšení)   +  100,- tis. Kč  

Zemědělství – lesní hospodářství (snížení) – 57,- tis. Kč 

Obecní lesy – pěstební činnost (snížení) – 57,- tis. Kč  

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství (zvýšení) + 787,- tis. Kč 

2.1. Doprava (zvýšení) + 787,- tis. Kč – údržba a opravy MK prováděné Sedlčanskými 

technickými službami, s. r. o. – mimo běžné opravy a údržbu MK, chodníků a veřejných ploch 

zahrnuje tato položka odstraňování a likvidaci asfaltových ker a betonu z opravovaných 

komunikací a chodníků. Z velké části je toto navýšení kompenzováno výkony subjektu 

v oblasti úklidu města, péče o veřejnou zeleň a zimní údržbou.    

Služby obyvatelstvu – 740,- tis. Kč  

3.4 Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba – 740,- tis. Kč 

3.4 a) Správa budov a zařízení města + 100,- tis. Kč – v závěru roku jsou provedeny revize 

bezpečnostních zařízení městských administrativních budov, zabezpečení prostor archivu.   

3.4 b) Výkony STS, s. r. o. likvidace odpadu (snížení) – 627,- tis. Kč 

3.4 e) Veřejná prostranství, dětská hřiště + 270,- tis. Kč – v listopadu a prosinci byly dokončeny 

opravy budov v osadách Sestrouň, Oříkov, které provádějí členové místních SDH, město tak 

proplácí pouze matriál. Úprava asfaltové plochy na návsi v Libíni. 

3.4 f) Investice a další akce charakteru oprav, st. úprav, údržby majetku města – 483,- tis. Kč 

Modernizace přestupního terminálu + 65,- tis. Kč vybudování chrániček pro Opto-kabel, 

připojení budovy přestupního terminálu (elektro práce jsou hrazeny z rozpočtu ICT – provádí 

NES-elektro, s. r. o.). 

Další úpravy v této oblasti výdajů jsou vyrovnáním na konečné čerpání do konce roku. 

Opravy, rekonstrukce bytové jednotky BD Sedlčany č. p. 791 + 20,- tis. Kč 

Navýšení oprav prostor budovy Nemocnice Sedlčany souvisí s opravou havarijního stavu 

trafostanice (poplatek ČEZ Distribuce, a. s. za odpojení a znovu připojení, náhradní zdroj el. 

agregát) + 67,- tis. Kč  

Výstavba parku – Tyršova ul. (snížení) – 500,- tis. Kč – vizte Dodatek ke Smlouvě – celková 

cena vč. DPH je 10.330,- tis. Kč 

Ochrana a bezpečnost + 10,- tis. Kč 

Kompenzace mezi jednotlivými položkami 

Všeobecná veřejná správa + 100,- tis. Kč  

Úroky z úvěru + 100,- tis. Kč (odhad do konce roku 2019 s mírnou rezervou). 

 

Rekapitulace: 

Příjmy             SR včetně RO č. 1-7/2019 činí 294.480,- tis. Kč   

Výdaje             SR včetně RO č. 1-7/2019 činí 292.282,- tis. Kč 

SR včetně RO č. 1-7/2019 - přebytek ve výši 2.198,- tis. Kč.  

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje navrhované Rozpočtové opatření č. 7/2019, a to v plném 

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

zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 o částku ve výši 2.198,- tis. Kč a zvýšení 

výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 o částku ve výši 100,- tis. Kč. 

Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 294.480,- tis. Kč a výdaje po provedené úpravě 

budou činit celkem 292.282,- tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve 

schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 včetně dříve provedených rozpočtových 

změn, bude přebytkový částkou 2.198,- tis. Kč.“  



 

 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 31-542/2018-2022. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

 

3.1.1 Nabídka převodu vlastnictví pozemků (přijetí daru) parc. č. 3020/43, parc. č. 3020/44 

a parc. č. 3136, vše v k. ú. a obci 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 v souladu se závěry, které učinila na svém jednání dne 4. září t. r., 

kdy z důvodu změny hranic katastrálních území Sestrouň a Sedlčany odložila rozhodnutí 

o nabídce FO na převedení vlastnictví darovaných pozemků do vlastnictví města Sedlčany 

(budoucí společné zařízení, přístupová komunikace k parcelám rozvojové zóny). 

  

Převod vlastnictví je navrhován za účelem budoucího vybudování místní obslužné komunikace 

pro zajištění přístupu k plánované výstavbě rodinných domků v uvedené lokalitě. 

 

Diskuse: 

▪ nad mapovými podklady; 

▪ identifikace v prostoru lokality. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit přijetí daru 

vlastnictví pozemků parc. č. 3020/43 o výměře 38 m2, parc. č. 3020/44 o výměře 756 m2 a parc. 

č. 3136 o výměře 189 m2, vše druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, v k. ú. 

a obci Sedlčany, o celkové výměře 983 m2, a to z vlastnictví dárce do vlastnictví města 

Sedlčany. Nemovitosti jsou určeny na zhotovení společného zařízení, místní obslužné 

komunikace v rozvojové zóně.“ 

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 31-543/2018-2022. 

 

3.1.2 Žádost o prodloužení doby trvání smluvního vztahu; Smlouva o nájmu nebytových 

prostor (tělocvičny) v administrativní budově Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 34 

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 Žádost o prodloužení Smlouvy o nájmu nebytových 

prostor (tělocvičny). Vzhledem k tomu, že v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 4 k dříve 

uzavřenému uživatelskému vztahu, ze dne 24. června 2019 končí smluvní vztah dne 30. června 



 

 

2020, RM zvažovala prodlužení sjednané doby trvání nájmu na dobu určitou, a to ode dne 

1. července 2020 do dne 30. června 2021 (případně do dne 31. prosince 2021).  

V této souvislosti Rada města Sedlčany dále zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, 

Odboru majetku, aby v návaznosti na případně přijaté usnesení (rozhodnutí), byl s žadatelem 

uzavřen Dodatek č. 5 k výše citované Smlouvě. 

 

Diskuse: 

▪ doporučeno prodloužit smluvní vztah o jeden rok, tedy do 30. června 2021; 

▪ uplatnění inflační doložky na nájemném (zvýšení nájemného na prodlouženou dobu). 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na základě Žádosti smluvního uživatele, schvaluje uzavřít Dodatek č. 5 

k původní Smlouvě o nájmu nebytových prostor (tělocvična) v objektu administrativní budovy 

Sedlčany č. p. 34, a to na dobu určitou do dne 30. června 2021, za podmínky navýšení 

nájemného v souvislosti s nárůstem cen (aktualizace nájemného se zohledněním inflace). 

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, vypracovat 

a předložit k uzavření smluvních stran Dodatek č. 5 k výše citované Smlouvě.“  

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 31-544/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Povolení podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 7/I. patro) na adrese 

bytového domu Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 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 Žádost o povolení podnájmu bytu velikostní kategorie 

1+1 (č. bytu 7/I. patro) na adrese bytového domu Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 

Sedlčany, mezi nájemcem bytu a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou ode dne 1. ledna 

2020 do dne 31. prosince 2020. 

 

Diskuse: 

▪ aplikace obvyklého postupu; 

▪ kontinuita užívání; 

▪ doporučení správce MBF. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje podnájem bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 7/I. patro) 

na adrese bytového domu Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem 

bytu a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou ode dne 1. ledna 2020 do dne 31. prosince 

2020.“  

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 31-545/2018-2022. 

 

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



 

 

 

3.3.1 Projekt obnovy dřívějších polních cest na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany 

Rada města Sedlčany obdržela dokumentaci (dne 13. prosince 2019), kterou v uvedené věci 

předložil pan JUDr. Filip Růzha, zastupitel města Sedlčany.  

S uvedeným materiálem se tedy všichni mohli dobře seznámit a prostudovat jej. 

Projektem, respektive návrhem se ze svých kompetencí zabýval Městský úřad Sedlčany, Odbor 

majetku.  

Pan starosta celý záměr v hlavních aspektech a cílech města okomentoval.  

Obnova vybraných (prioritních) cest, které tvoří s dalšími komunikacemi alespoň smysluplný 

okruh, by mohla být realizována, a to spolu výsadbou silniční zelení (alejemi), které kdysi tyto 

cesty lemovaly. Kolektivizace zanesla, a to zejména ve svažitém terénu, neblahý prvek rozorání 

mezí a rozorání těchto cest. Po obnově vlastnických vztahů k půdě po roce 1989 obce hledají 

možnosti vylepšení prvků krajinotvorby, dopravní propustnosti terénu, a to s ohledem 

na možnosti využití cest občany a podporu jejich sepjetí s přírodou ve smyslu zdravého 

životního stylu. Obnova cest při městské zástavbě tak dostává další rozměr. 

Odbor majetku doporučil k obnově vybrané polní cesty, které vycházejí z původního návrhu 

pana JUDr. Filipa Růzhy. 

Záležitosti budou dále diskutovány. 

Prioritně se jedná zejména o cestu od Sedlčan na Příčovy, která se napojuje k tzv. Příčovské 

cestě a dále cesta v lokalitě směrem od tzv. Příčovské cesty na kótu Deštno a třetí cesta, kterou 

by bylo vhodné a možné obnovit je směrem od Cihelného vrchu k osadě Solopysky (Odbor 

majetku disponuje dokumenty; mapové podklady).  

Z uvedeného vyplývá, že tzv. alternativní cesta směrem od městské zástavby Sedlčany 

na Příčovy je prioritní k obnovení. 

Pan starosta sdělil, že RM se k uvedenému návrhu na některém z lednových jednání vrátí. 

Úkolem města Sedlčany bude zajistit pověření od RM k dalšímu jednání za účelem dosažení 

konečného cíle, což obsahuje vyřešení, respektive otevření několika problematických celků 

(pachtovní smlouvy; dotační politika a její nastavení – vratky hospodářů do rozpočtu státu; 

geodetické vytýčení hranic v terénu; terénní úpravy a jejich financování; konečná úprava 

terénu; výsadba zeleně a další). 

 

Diskuse: 

▪ možnosti spolufinancování; 

▪ zkušenosti z jiných obcí (regionů). 

 

Závěr: RM přijala informaci pana starosty na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Reflexe výsledků metodické dohlídky Středočeského kraje nad výkony Pečovatelské 

služby Sedlčany; druhé projednávání  

O výsledcích metodické dohlídky a názorech uvedeného subjektu informoval pan Ing. Miroslav 

Hölzel, starosta města Sedlčany, již na minulém jednání RM. 

Protokol o metodické dohlídce byl mezičasem zaslán všem členům RM v úplném znění. Tento 

byl dnes RM projednán, jak bylo Středočeským krajem žádáno. 

Činnost Pečovatelské služby Sedlčany byla podrobena detailnímu zkoumání metodického 

orgánu. 



 

 

Krajem provedená metodická dohlídka znamená soubor definovaných připomínek k činnosti, 

které jsou potřebné vypořádat.  

Panu starostovi pan MUDr. Karel Marek zaslal návrh na vypořádání, který obsahoval také 

návrh cen služeb. 

Středočeskému 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 bylo provedeno i s jinými městy; porovnání jednotlivých sazeb. 

Na dnešní projednání byla přizvána paní Jana Máchová, vedoucí organizační složky a paní 

Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí při Městském úřadu Sedlčany.  

Obě přítomné dámy podaly stručnou referenční zprávu a návrhy na vypořádání závěrů 

metodické dohlídky. 

Ceny služeb se naposledy nastavovaly v roce 2009. 

Příjem ze služeb je za rok 2019 cca 175 tis. Kč (předpoklad). 

 

S účinností od 1. dubna 2020 by byly nastaveny nové sazby (níže uveden diskutovaný 

a stanovený přehled). 

 
 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SEDLČANY, organizační složka města Sedlčany 
POSKYTOVANÉ ÚKONY A CENY  

Na základě § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

o sociálních službách a následných novel (č. 166/2007 Sb., č. 340/2007 Sb., s účinností od 1. ledna 2009)  

rozhodla Rada města Sedlčany o výši úhrad za poskytované služby.  

1. základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

a) POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ 

PÉČE O VLASTNÍ OSOBU: 

 

1. pomoc a podpora při 

podávání jídla a pití 

80,-  Kč/hod.  

2. pomoc při oblékání 

a svlékání včetně 

speciálních pomůcek 

80,- Kč/hod. 

3. pomoc při prostorové 

orientaci, samostatném 

pohybu ve vnitřním prostoru 

80,- Kč/hod. 

4. pomoc při přesunu na lůžko 

nebo vozík 

80,- Kč/hod. 

b) POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO 

POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ 

HYGIENU: 

 

1. pomoc při úkonech 

osobní hygieny  

(v domácnosti)  

(ve střediskách SOH / 

s asistencí) 

80,- 

80,- 

Kč/hod. 

   

2. pomoc při základní péči o vlasy 

a nehty (jednotková položka jako níže) 

Kč/hod. 

3. pomoc při použití 

WC 

80,- Kč/hod. 

c) POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI 

ZAJIŠTĚNÍ STRAVY: 

 

1. dovoz nebo 

donáška jídla  

oběda  (pro dvojici-

manželé) 

Kč/úkon 15,- (20,-) 

2. pomoc při přípravě jídla 

a pití 

80,-  Kč/hod. 

3. příprava a podání jídla a pití 80,-  Kč/hod. 

d) POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI:  

1. běžný úklid a údržba 

domácnosti 

100,- Kč/hod. 



 

 

2. údržba domácích spotřebičů 

(omývání, rozmrazování 

lednice) 

100,- Kč/hod. 

3. pomoc při zajištění velkého 

úklidu domácnosti; např. 

sezonního úklidu, úklidu 

po malování 

130,- Kč/hod. 

4. běžné nákupy a pochůzky; 

donáška vody 

80,- Kč/hod. 

5. velký nákup, např. týdenní 

nákup, nákup ošacení 

a nezbytného vybavení 

domácnosti 

80,- Kč/hod. 

6. praní a žehlení 

ložního i osobního 

prádla 

(ceny bez pracích 

prostředků) 

50,- Kč/kg 

e) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE 

SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM: 

 

1. doprovázení dospělých do 

školy, školského zařízení, 

zaměstnání, k lékaři, 

na orgány veřejné moci 

a instituce poskytující veř. 

služby a doprovázení zpět. 

80,- Kč/hod. 

 

 

 

2. Jiné hrazené úkony prováděné sociální služby (podle ustanovení § 77 zákona č. 108/2006 Sb., 

fakultativní úkony); (jedná se o dovoz automobilem PS) 

1. dovoz klienta (na úřad, k lékaři apod.);  

(tam i zpět ve městě Sedlčany)     20,- / 40,- Kč/úkon 

2. dovoz prádla       10,-  Kč/úkon 

3. použití vysavače Pečovatelské služby Sedlčany   20,-  Kč/úkon 

4. dohled nad užitím léků      20,-  Kč/úkon 

5. pomoc při dávkování léků      30,-  Kč/úkon 

6. náplň do vysavače (mytí koberců dle aktuální ceny prostředku na trhu, která bude uhrazena 

v nákupní ceně). 

 

Diskuse: 

▪ nad stanovením úpravy cen; porovnávací metoda; 

▪ spojení se s okolními městy za účelem sjednocení společného postupu (dopis); nastavení 

pravidel; doporučení Středočeského kraje ohledně výkonu služeb, které zatím nejsou žádány, 

by znamenalo přijmout další lidi (poskytují 50 % dotace); 

▪ nad poptávkou služeb, na kterých lpí; jen pro 2 – 3 klienty na sobotu a neděli stálá služba; 

▪ Ing. Josef Soukup doporučuje společný postup více poskytovatelů, resp. jejich zřizovatelů 

a navrhnout úpravu maximálních cen uvedených ve vyhlášce, které na rozdíl od stravného 

nejsou valorizovány; 

▪ nad nastaveným tzv. Střednědobým plánem v rámci Středočeského kraje;  

▪ nad dalšími aspekty problematiky. 

 

Usnesení:  

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to s účinností dne 1. dubna 2020 Ceník o výši úhrad 

za poskytované sociální služby městem zřízeným subjektem, Pečovatelskou službou Sedlčany, 

organizační složkou města Sedlčany, a to postupem podle ustanovení § 6 vyhlášky 



 

 

č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů.“ 

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 31-546/2018-2022. 

 

 

4.2 Žádost o změnu sídla subjektu NAŠLOSE, z. s. 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, RM seznámil s obsahem Žádosti 

zapsaného spolku ze dne 17. prosince 2019, který požádal o změnu sídla, neboť z původní 

adresy, která byla platná při založení spolku, a to Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, 

Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany, by bylo žádoucí aktualizovat stávající sídlo do místa 

působnosti (klubovny), které se rovněž nachází v prostorách, které jsou ve vlastnictví města 

Sedlčany, čímž bude usnadněna administrace doručování a proveden soulad na skutečný stav.  

Nově by adresa byla v administrativní budově města Sedlčany a objektu Městské knihovny 

Sedlčany v multifunkčním objektu na adrese Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 

Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad podporou předmětu Žádosti. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí se změnou sídla subjektu – NAŠLOSE, z. s., který bude nově 

sídlit na adrese objektu ve vlastnictví města Sedlčany, tj. multifunkční budova Sedlčany, 

Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany, a to s účinností dne vydání tohoto usnesení 

(18. prosince 2019). Dřívější adresa spolku bude zrušena. Nápravu v evidencích provede na své 

náklady žadatel.“ 

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 31-547/2018-2022. 

 

 

4.3 Žádost o zapojení Rezervního fondu a Fondu investic příspěvkové organizace; žadatel 

1. základní škola Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přítomné členy RM seznámil 

s obsahem výše uvedené Žádosti (přijata Městským úřadem Sedlčany dne 6. prosince 2019; 

evidována pod č. j.: MST/24183/2019).  

Ředitel příspěvkové organizace RM požádal o dočasné zapojení prostředků Rezervního fondu 

na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s realizací projektu s podporou SFŽP ČR 

pod názvem „Přírodní zahrada na 1. základní škole Sedlčany“ ve výši 94.951,- Kč. 

Celkové náklady projektu činily 329.188,- Kč. 

Záloha na projekt ze strany poskytovatele dotace činila 234.237,- Kč. 

Doplatek ve výši 94.951,- Kč žadatel očekává během února 2020. 

 

Zároveň byla RM požádána o možnost dočasného zapojení Rezervního fondu a Fondu investic 

ve výši 100.000,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem SFŽP ČR Výzva 

č. 9/2019 „Výsadba stromů“ podél cesty za vodárnou na Šiberném vrchu, pozemek parc. 

č. 2914/4 v k. ú. a obci Sedlčany. Tento projekt byl realizován dne 30. listopadu 2019. Pokud 

by poskytovatel dotace poskytl prostředky (úhradu) do dne 31. prosince 2019, potom by žadatel 

zapojení Fondů neučil a rozhodnutí RM by pozbylo platnosti. 



 

 

 

Diskuse: 

▪ nad systémem a potřebností. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s dočasným zapojením prostředků Rezervního fondu 

příspěvkové organizace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s realizací projektu 

s podporou SFŽP ČR pod názvem „Přírodní zahrada na 1. základní škole Sedlčany“ ve výši 

94.951,- Kč; zároveň Rada města Sedlčany souhlasí, a to pro případ potřebnosti definované 

Žádostí, s případným zapojením Rezervního fondu a Fondu investic ve výši 100.000,- Kč 

na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem SFŽP ČR Výzva č. 9/2019 „Výsadba 

stromů“ podél cesty za vodárnou na Šiberném vrchu, pozemek parc. č. 2914/4 v k. ú. a obce 

Sedlčany, a to pro případ Žádosti příspěvkové organizace 1. základní školy Sedlčany, se sídlem 

Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany; IČO 47074299.“  

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 31-548/2018-2022. 

 

 

4.4 Program jednání Rady města Sedlčany na první pololetí roku 2020 

Pan starosta v elektronické podobě předal členům RM výše uvedený program. 

I.  8. ledna 2020; RM č. 32/2018-2022  

• Výkon státní správy v roce 2019  

• Systemizace pracovních míst na Městském úřadu Sedlčany 

 

II.  22. ledna 2020; RM č. 33/2018-2022  

• Výsledky hospodaření města za rok 2019 

 

III.  5. února 2020; RM č. 34/2018-2022 

• Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany   

 

IV.             19. února 2020; RM č. 35/2018-2022 

• Sociální péče, činnost Pečovatelské služby Sedlčany  

 

V.  4. března 2020; RM č. 36/2018-2022 

• Sport, výroční zpráva Sportovních areálů Sedlčany, p. o. 

 

VI.  18. března 2020; RM č. 37/2018-2022 

• Kultura, výroční zprávy příspěvkových organizací Kulturní dům Josefa 

Suka Sedlčany; Městské muzeum Sedlčany a Městská knihovna Sedlčany 

 

VII.  1. dubna 2020; RM č. 38/2018-2022 

• Zdravotnictví a činnost Nemocnice Sedlčany 

 

VIII.  15. dubna 2020; RM č. 39/2018-2022 

• Činnost Sedlčanských technických služeb, s. r. o. 

 



 

 

IX. 29. dubna 2020; RM č. 40/2018-2022  

• Výsledky hospodaření města Sedlčany za 1. čtvrtletí 2020 

 

X.  13. května 2020; RM č. 41/2018-2022 

• Projednání materiálů na veřejné zasedání zastupitelstva města 

 

XI.                   27. května 2020; RM č. 42/2018-2022 

• Činnost Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. 

 

XII.                  10. června 2020; RM č. 43/2018-2022 

• Bezpečnost města, činnost složek IZS, krizové řízení 

 

XIII.                 24. června 2020; RM č. 44/2018-2022 

• Školství  

 

Předpokládané (nejzazší možné) termíny veřejných zasedání Zastupitelstva města Sedlčany: 

• 9. března 2020 

• 8. června 2020 

 

Diskuse: 

▪ komentář k vybraným tematickým cekům; 

▪ bez další diskuse. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje, a to na období prvního pololetí roku 2020 (1. ledna 2020 až 

30. června 2020), Program jednání Rady města Sedlčany, kterým jsou stanoveny závazné 

termíny jednání tohoto orgánu města Sedlčany (harmonogram) a hlavní nosná programová 

témata jednání a dále návrh předběžných termínů pro svolání veřejných zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany na uvedené období, který sestavil a předložil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 31-549/2018-2022. 

 

 

4.5 Pověření Rady města Sedlčany k jednání o definovaných zájmech města Sedlčany; 

druhé projednávání 

Opětovně byl projednán návrh dopisu, který bude adresován odpovědnému představiteli 

společnosti Savencia (vlastník tzv. Mlékárny Sedlčany).  

Pan senátor (Ing. Jiří Burian) s předloženým zněním souhlasí, jako i s tím, aby množina 

signatářů dopisu (ústřední myšlenky). Osoby a jejich funkce nebyly pro účely tohoto Zápisu 

blíže identifikovány). 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

4.6 Projednání závěrů a úkolů z přijatých usnesení z veřejného zasedání ZM dne 

16. prosince 2019 

Pan starosta se v tomto bodu jednání RM věnoval závěrům z veřejného zasedání ZM, přijatým 

úkolům a dalším záležitostem, které z jednání vyplynuly. 



 

 

ZM nebyl předložen a schválen další úkol mimo očekávaná a přijatá usnesení. 

 

Diskuse: 

▪ rozdělení úkolů; 

▪ OZV zveřejněny; Program DČOV bude zveřejněn dne 20. prosince 2019. 

 

Závěr: 

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

jednotlivých usnesení jsou rozděleny mezi kompetentní orgány a odpovědné osoby.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

4.7 Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém 

období 2020; Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod; Smlouva o poskytnutí 

podpory (DČOV) 

Členové RM v písemné podobě obdrželi návrh smluvního ujednání. Tento po dnešním 

schválení RM by měl být zveřejněn, a to spolu s ostatními dokumenty Programu podpory 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany (nejpozději dne 20. prosince 2019). 

Návrh vzorové Smlouvy je přílohou k tomuto Zápisu. 

 

Diskuse: 

▪ kontrola návrhu Smlouvy provedena PZ města Sedlčany; 

▪ úprava dokumentu (vysvětlení zkratky EO, která znamená ekvivalentní osoby); 

▪ schválení individuálních smluvních ujednání na základě přijatých Žádostí a vzorové Smlouvy. 

  

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje vzorovou Smlouvu o poskytnutí podpory, tj. veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí dotace z Programu města Sedlčany na podporu kvality životního 

prostředí v rozpočtovém období 2020 s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren 

odpadních vod“.“ 

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 31-550/2018-2022. 

 

 

4.8 Zmírnění dopadu předpisu města Sedlčany do prostředí „sociální a společenské 

potřebnosti“ (společensky uznatelné odůvodnění); projednávání první množiny Žádostí 

ve vztahu k OZV č. 3/2013 na období roku 2019 

Odbor sociálních věcí ve věci řešené problematiky předložil k vyřízení další Žádost, celkem 

1 ks Žádosti (případů potřebnosti) na rok 2019, které by mohl být potenciálně poskytnut 

„příspěvek“ (dar) v plné výši. 

Připomenuta byla definovaná kategorie potřebných, která se pro rok 2019 ve srovnání 

s předchozím obdobím let až do roku 2018 nemění (nerozšiřuje se ani neúží). Jedná se 

především (spíše výhradně) o osaměle žijící důchodce v rodinných domech, bez dosažitelnosti 

jiného příjmu než důchodu, pro které může být za určitých okolností, zejména při souběhu jimi 

užívaných dalších zpoplatněných služeb, souvisejících zejména s jejich životní situací, 

zdravotním stavem a s užívanými službami spojenými s další péčí (určitý stupeň 

nemohoucnosti), nejnižší úhrada (sazba) „poplatku za komunální odpad“ uvedená v Čl. 4 OZV 

(tj. 1.600,00 Kč/rok), problémem. Sleva není poskytována v případě zakoupení „balíčku 



 

 

jednorázových známek“, tj. 12 ks svozů za 1.300,00 Kč/rok (jmenovaná požádala později 

z důvodů hospitalizace). 

Rada města Sedlčany, neposuzovala Žádost individuálně. Akceptovala doporučení Odboru 

sociálních věcí Žádosti vyhovět. Žadateli se přiznává finanční dar v max. výši 800,00 Kč.  

 

Městský úřad Sedlčany, Odbor sociálních věcí, k dnešnímu jednání ke konečnému vyřízení, 

jak uvedeno výše, předložil 1 ks Žádosti. Odbor sociálních věcí uvedené Žádosti doporučuje 

vyhovět.  

RM ve věci rozhoduje podle následujícího usnesení (uvedeno v Zápisu č. 23/2013 ze dne 

18. prosince 2013; jednací bod 4.2):  

„Rada města Sedlčany za účelem zmírnění dopadu obecně závazné vyhlášky města Sedlčany 

č. 3/2013, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území města Sedlčany a kterou 

schválilo Zastupitelstvo města Sedlčany na svém řádném zasedání dne 18. listopadu 2013, 

schvaluje postup, podle kterého v individuálních případech bude rozhodovat o poskytnutí 

finančního daru, dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

a to až do výše 800,00 Kč/rok/nemovitost. Žadatelem může být osoba, vykazující znaky 

„sociální a společenské potřebnosti“, ve smyslu vedení agendy odpadového hospodářství, 

nevýdělečně činná (rozumí se, že důchod je jediným zdrojem jejího příjmu), která je současně 

osaměle žijícím důchodcem v rodinném domě. O přijetí daru může být rozhodnuto pouze 

na základě podané Žádosti s připojeným čestným prohlášením o osobní situaci a pravdivosti 

údajů, (k dispozici je na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí) a následného 

sociálního šetření, provedeného Městským úřadem Sedlčany, Odborem sociálních věcí. Sleva 

nebude poskytována v případě zakoupení „balíčku jednorázových známek“, tj. 12 ks svozů 

za 1.300,00 Kč/rok.“   

Na dnešním jednání byla předložena následující Žádost o poskytnutí finančního daru v rámci 

opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti (místní šetření provedeno; 1 ks konkrétního 

dokumentu – Žádost předkládána dnes 18. prosince 2019 k rozhodnutí RM): 

- č. j.: SOC/24689/2019; Evid. č.: JID: 44316/2019/MUSED.  

Výše uvedená Žádost (případ) byla řádně prošetřena Odborem sociálních věcí. Rada města 

Sedlčany tuto předloženou Žádost uznala důvodnou, podmínky pro schválení daru byly 

žadatelem splněny; Odborem sociálních věcí navrhován a schválen dar sazbou ve výši 

800,00 Kč/rok 2019/nemovitost. Mezi darujícím a obdarovaným bude ve smyslu níže 

uvedeného usnesení RM uzavřena standardizovaná Darovací smlouva, na základě které bude 

vyplacena schválená částka finančního plnění. Celkem 1 x 800,00 Kč = 800,00 Kč.  

Zápočet plnění podpory na základě rozhodnutí RM: 

▪ za rok 2019 (doposud) se jedná o 80 případů x 800,- Kč = 64.000,- Kč 

▪ ze dne 18. prosince 2019 je 1 případ x 800,00 Kč = 800,00 Kč; celkem 64.800,- Kč. 

 

Celkem doposud na darech – pouze v 1 případě schválené Žádosti (na dnešním dni jednání RM) 

bude vyplaceno 800,00 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ bez diskuse. 

 

Usnesení: 

„Na základě uplatněné Žádosti fyzické osoby v počtu 1 případ (podrobně uvedeno v příslušném 

spisu vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; č. j.: SOC/24689/2019), 

Rada města Sedlčany schvaluje poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 Kč/rok 

2019/nemovitost, kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu 

zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě 



 

 

uzavřené Darovací smlouvy, a to pro každý schválený dar (případ) samostatně (celkem 

pro 1 případ činí jeho výše 800,00 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 31-551/2018-2022. 

 

 

4.9 Jednací řád Rady města Sedlčany; příprava změny dokumentu 

Pan Ing. Josef Soukup připomněl projednat tento svůj dřívější požadavek. 

Pan starosta žádané přislíbil (zařazení na program jednání RM). 

Závěr: 

RM vzala informace 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): 

▫ pan Ing. František Hodys se omluvil ze zasedání (jednání/schůze) RM, které se uskuteční dne 

8. ledna 2020 (plnění pracovních povinností mimo region Sedlčany). 

Pan starosta omluvu přijal. 

  

▫ 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 prvnímu zasedání Rady města Sedlčany 

(RM č. 31/2018-2022), 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.  

V tuto chvíli se předběžně z účasti na nejblíže plánovaném zasedání RM omluvil výše uvedený 

člen RM. 

Následné jednání RM je svoláno na dne 8. ledna 2020 (středa v 16:00 hod.; v administrativní 

budově Sedlčany č. p. 32); hlavním předpokládaným bodem programu bude „Výkon státní 

správy za rok 2019; systemizace pracovních míst Městského úřadu Sedlčany na rok 2020“. 

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) 

2. Ceník služeb (Pečovatelská služba Sedlčany); (2 listy) 

3. Smlouva o poskytnutí podpory (DČOV); (5 listů) 

 



 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

  DČOV – domovní čistírna odpadních vod 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

MBF – Městský bytový fond  

OZV – obecně závazná vyhláška 

PZ – právní zástupce města Sedlčany 

RM – Rada města Sedlčany 

SFŽP ČR – Státní fond životního prostředí ČR 

ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZPF – zemědělský půdní fond 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 25. prosince 2019 


