
Anonymizovaný Zápis RM č. 32/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 8. ledna 2020 

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, 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 konečný 

počet pět členů RM (po příchodu dříve omluveného pana Ing. Martina Havla).  

Omluven:  

▪ na celé jednání: Ing. Jiří Burian; Ing. František Hodys. 

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

▪ na část jednání (v průběhu): -.  

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

Neomluven: -.  

Ověřovatelé Zápisu: MUDr. Karel Marek; Mgr. Zdeněk Šimeček.  

Přizvaní hosté:  

▪ paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického. 

Příloha č. 1: Prezenční listina 

 

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: 18:40 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

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

první v roce 2020 zahájil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, a to v čase 

16:04 hod. v uvedené zasedací síni. 

 

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

RM byli přítomni čtyři členové Rady města Sedlčany. Z neúčasti na celém jednání je omluven 

pan Ing. Jiří Burian a na část jednání (na počátek) 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 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 prvního pololetí roku 2020, 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 31-549/2018-2020. 

 

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

Rozpočtové opatření k hospodaření roku 2019, a to s ohledem na změny vyvolané na příjmové 

straně rozpočtu (níže v příslušném programovém celku uvedeno podrobněji). 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. 

 

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. 

 

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. 32/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

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

 

2. Hlavní program 

2.1 Rozpočtové opatření č. 8/2019 

2.2 Výkon státní správy za rok 2019 v prostředí Městského úřadu Sedlčany 

2.3 Systemizace pracovních míst na rok 2020 v prostředí Městského úřadu Sedlčany 

  

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Prodej části pozemku parc. č. 381/1 v k. ú. a obci Sedlčany; pokračující 

administrativní a právní jednání 

3.1.2 Projednání dalších smluvních podmínek bezúplatného převodu; Smlouva 

o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci na pozemek parc. č. 

1811/2 v k. ú. a obci Sedlčany  

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

3.2.1 Přechod práva nájmu; ubytovací jednotka č. 1/II. patro na adrese 

Strojírenská č. p. 791, 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 Přijetí darů do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany 

4.2 Aplikace novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech ve veřejných 

službách a správě 

4.3 Sportovně rekreační zóna Sedlčany; nabídka na administraci projektu (využití 

možnosti požádat o finanční podporu) 

4.4 Uplatnění Žádosti o poskytnutí dotace na „Hudební festival SUKOVY SEDLČANY 

– 56. ročník“ 

4.5 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského 

kraje podle Programu na podporu turistických informačních center Středočeského kraje 

4.6 Rámcová smlouva o dodávce služeb povahy informačních technologií, systémů 

a bezpečnosti administrativních výkonů a stability provozu 

4.7 Výsledky kontroly provedené Energetickým regulačním úřadem (Městská 

teplárenská Sedlčany, s. r. o.) 

4.8 Informace o podpoře turnaje ve stolním tenise (Memoriál Radka Landy; 3. ročník) 

4.9 Informace o výsledcích sledování audio přenosů z veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany  

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

třetí projednávání 

4.11 Dopravní terminál Sedlčany (autobusové nádraží); informace z prostředí užívání 

a poskytovaných služeb 

4.12 Jednací řád Rady města Sedlčany; informace 

4.13 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 2020 

 

5. Diskuse (program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

 5.1 Demografický vývoj; příčiny a důsledky 

  

Další informace členů RM (soubor) 

(Bez samostatného informativního příspěvku k obohacení jednání RM.) 

 

 

1. Kontrola usnesení  

 

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

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

 

RM 31-541/2018-2022 

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 31-542/2018-2022 

Bez dalších samostatných úkolů. 

 

RM 31-543/2018-2022 

V plnění. 

 



 

 

RM 31-544/2018-2022 

Splněno. 

 

RM 31-545/2018-2022 

Splněno. 

 

RM 31-546/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 31-547/2018-2022 

Splněno. 

 

RM 31-548/2018-2022 

Informace předány. Úkol splněn. 

 

RM 31-549/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 31-550/2018-2022 

Úkoly související v plnění. 

 

RM 31-551/2018-2022 

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 18. prosince 2019 (RM č. 31/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 32-552/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program 

2.1 Rozpočtové opatření č. 8/2019  

Po úvodním slově předsedajícího, byla k přednesení sestaveného Rozpočtového opatření 

č. 8/2019 vyzvána paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru ekonomického. 

Připravené RO č. 8/2019 referující přednesla. 

Je žádoucí odpovědné vyplnění výkazů, které by jinak původci dokumentu byly jako chybné 

bez zápočtu navrhovaných úprav na straně příjmů vráceny; rozpočtovat je potřebné úpravy 

na příjmové straně rozpočtu ke dni 31. prosince 2019, které byly vyvolány vnějšími faktory. 

 

Na jednání RM se v čase 16:10 hod. dostavil dříve omluvený pan Ing. Martin Havel. Od tohoto 

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

RM se tento počet jednajících nezměnil.  

 

 



 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje navrhované Rozpočtové opatření č. 8/2019, a to v plném 

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

snížení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 o částku ve výši 157,- tis. Kč a snížení 

výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 o částku ve výši 196,- tis. Kč. 

Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 294.323,- tis. Kč a výdaje po provedené úpravě 

budou činit celkem 292.086,- tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve 

schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 včetně dříve provedených rozpočtových 

změn, bude přebytkový částkou 2.237,- tis. Kč.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 32-553/2018-2022. 

Příloha č. 2: RO č. 8/2019  

 

2.2 Výkon státní správy za rok 2019 v prostředí Městského úřadu Sedlčany 

Členové RM obdrželi elektronickou cestou dílčí zprávy (v obvyklém formátu) z působnosti 

útvarů organizační struktury města (Městského úřadu Sedlčany), které státní správu 

v kompetencích obce s rozšířenou působností vykonávají. 

Statistické i jiné údaje byly referujícím okomentovány. 

 

Diskuse: 

▪ nad dílčími údaji; porovnání, meziroční vývoj; trendy; 

▪ stručný komentář k legislativním změnám. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí přednesenou zprávu ve věci výkonu státní správy za rok 

2019 na Městském úřadu Sedlčany, včetně evidenčně a statisticky zjistitelných údajů ve vztahu 

k definovaným výkonům a porovnání jejich vývoje a obsahu, zejména s obdobím roku 2018.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 32-554/2018-2022. 

 

2.3 Systemizace pracovních míst na rok 2020 v prostředí Městského úřadu Sedlčany 

Projednána byla předložená systemizace. 

Referujícím byla okomentována. 

 

 

 

Systemizovaný stav za rok 2019 

schválený RM 

(započítáni i dva volení zástupci) 

Plnění  

stav k 31. prosinci 

2019 

(započítáni i dva volení 

zástupci) 

Systemizovaný stav na rok 

2020 

 (návrh) 

 počet 

pracovníků 

pracovní 

úvazek 

počet 

pracovníků 

pracovní 

úvazek 

počet 

pracovníků 

pracovní 

úvazek 

00 

01 

10 9,5000 9 8,5000 2 7,2500 

snížení 0,2500   

02 

 OVV 

9 9,0000 8 7,9375 9 8,9375 

snížení 0,0625                                          

03 

OE 

5 5,0000 5 5,0000 5 5,0000 



 

 

 

 

Diskuse: 

▪ nad odůvodněním změn. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v rámci organizace činnosti a uspořádání pracovníků do pracovních 

pozic, zařazených do struktury Městského úřadu Sedlčany, a to v souladu s ustanovením § 102 

odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

stanovuje celkový počet zaměstnanců města Sedlčany zařazených do Městského úřadu 

Sedlčany, včetně zaměstnanců Turistického informačního centra Sedlčany a technické podpory 

(systemizovaných míst), na 77 zaměstnanců, při naplnění předpokladu 75,6187 pracovního 

úvazku. Konkretizace členění pracovních míst je obsahem Systemizace pracovních míst 

zaměstnanců města Sedlčany zařazených do Městského úřadu Sedlčany a organizační struktury 

města Sedlčany, kterou tímto Rada města Sedlčany pro rok 2020 schvaluje.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 32-555/2018-2022. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

 

3.1.1 Prodej části pozemku parc. č. 381/1 v k. ú. a obci Sedlčany; pokračující 

administrativní a právní jednání 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

04 

OVÚP 

5 5,0000 5 5,0000 5 5,0000 

05 

OŽP 

10 10,000 10 9,5687 10 9,6312 

snížení 0,3688  

06 

OSV 

9 9,0000 9 8,8625 9 8,8625 

snížení 0,1375  

07 

OŠPP 

2 2,0000 2 2,0000 2 2,0000 

08 

ODSH 

10 10,0000 11 11,0000 12 12,0000 

nárůst 2,0000  

09 

OOŽÚ 

5 5,0000 5 5,0000 5 5,0000 

10 

OKŘ 

2 1,8625 2 2,0000 2 2,0000 

nárůst 0,1375  

11 

OM 

3 2,9375 3 2,9375 3 2,9375 

12 

OI 

2 2,0000 2 2,0000 2 2,0000 

13 

TIC 

5 5,0000 4 4,2500 5 5,0000 

∑ 77 76,3000 75 74,0562 77 75,6187 



 

 

Rada města Sedlčany v souladu se závěry, které učinila na jednání dne 20. února 2019 (vizte 

Zápis č. 9/2018-2022), kdy na základě Žádosti FO (žadatele), předběžně schválila prodej části 

pozemku parc. č. 381/1 v k. ú. a obci Sedlčany, dále zvažovala vydat doporučení Zastupitelstvu 

města Sedlčany ke schválení prodeje pozemku parc. č. 381/4, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 32 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, vizte 

geometrický plán č. 2708-157/2019 ze dne 3. prosince 2019, vyhotovený společností Energon 

Dobříš, s. r. o., a to žadateli, za jednotkovou cenu 500,- Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 

16.000,- Kč. Zároveň RM zvažovala uložit Odboru majetku, aby záměr prodeje byl řádně 

zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje schválit Zastupitelstvu města Sedlčany prodej pozemku 

parc. č. 381/4, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 

o výměře 32 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, vizte geometrický plán č. 2708-157/2019 ze dne 

3. prosince 2019, vyhotovený Energon Dobříš, s. r. o., a to žadateli, za jednotkovou cenu 

500,- Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 16.000,- Kč. Zároveň ukládá Městskému úřadu Sedlčany, 

Odboru majetku, aby záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 32-556/2018-2022. 

 

3.1.2 Projednání dalších smluvních podmínek bezúplatného převodu; Smlouva 

o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci na pozemek parc. č. 1811/2 

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 návaznosti na své usnesení č. RM 14-225/2018-2022 ze dne 17. dubna 

2019 na dnešním jednání zvažovala doporučit Zastupitelstvu města Sedlčany, aby původně 

doporučené schválení Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

na pozemek parc. č. 1811/2 v k. ú. a obci Sedlčany, navrhované uzavřít s ČR – Úřadem 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, bylo sjednáno s tím, že ve smlouvě bude 

sjednáno věcné právo po dobu 20 let, které spočívá v závazku obdarovaného, tzn. že město 

Sedlčany nezcizí a nezatíží zástavním právem převáděnou nemovitou věc, a to po výše 

uvedenou dobu 20 let ode dne jejího nabytí do vlastnictví. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v návaznosti na své usnesení označené RM 14-225/2018-2022 ze dne 

17. dubna 2019 zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany, aby původně vydané 

doporučení ke schválení bezúplatného převodu vlastnického práva k nemovité věci na pozemek 

parc. č. 1811/2 v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu 



 

 

ve věcech majetkových, bylo realizováno s akceptací podmínky vlastníka současně smluvně 

sjednat zřízení věcného práva, kterým se nabyvatel (město Sedlčany) na dobu trvání 20 let, 

počítané ode dne nabytí předmětu bezúplatného převodu do vlastnictví, zaváže, že převáděnou 

nemovitou věc nezcizí a nezatíží zástavním právem.“ 

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 32-558/2018-2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

 

3.2.1 Přechod práva nájmu; ubytovací jednotka č. 1/II. patro na adrese Strojírenská 

č. p. 791, 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: 

RM zvažovala schválit přechod nájmu, tj. aby Smlouva o ubytování dosud uzavřená 

s uživatelkou, týkající se ubytovací jednotky č. 1/II. patro na adrese Sedlčany, Strojírenská č. 

p. 791, 264 01 Sedlčany, byla nově uzavřena s jejím druhem, neboť jmenovaná odjíždí 

pracovně do zahraničí, a to na přechodnou dobu cca 1 rok. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje přechod smluvního užívání bytu (ubytovací jednotky č. 1/II. 

patro na adrese bytového domu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany) založeného 

na základě Smlouvy o nájmu (ubytování), doposud uzavřené s uživatelkou, byla nově uzavřena 

s jejím druhem panem, neboť smluvní uživatelka bytu odjíždí pracovně do zahraničí.“  

Hlasování: z přítomných členů RM pro 4; proti 0; zdržel se 0 (hlasování přítomni čtyři členové 

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 32-557/2018-2022. 

 

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 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, RM podrobněji seznámil s trasami polních 

cest, které by mohly být v uvedeném rozsahu obnoveny a potom přístupny občanům jako 

veřejné. Tyto cesty mohou být doplněny a směny a výkupy dalších potřebných pozemků.  

 

Diskuse: 

▪ nad grafickým zobrazením cest do katastrální mamy; trasování; 

▪ nad poznatky s terénu; 

▪ nad bezpečností; možnosti pro občany; předpokládané využití. 

 

Závěr: RM přijala informaci pana starosty na vědomí.  

RM pověřila pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města Sedlčany, jednáním se subjekty, které 

půdu v okolí předpokládaných cest a případně přímo je obhospodařují. 

Pan starosta pověření přijal. 



 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Přijetí darů do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany 

Rada města Sedlčany projednala Žádost uvedeného subjektu (MST/432/2020). 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje přijetí darů do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, 

se sídlem Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČO 71294694, které 

obdarovaný subjekt, příspěvková organizace, použije pro výkon hlavní činnosti dle Zřizovací 

listiny. Celková hodnota darů je 42.921,00 Kč (234 svazků, z toho 232 knih a 2 CD).“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 32-559/2018-2022. 

 

4.2 Aplikace novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech ve veřejných 

službách a správě 

Referující k uvedené problematice, pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, 

předložil zpracované výsledky dopadu nařízení na vedoucí zaměstnance subjektů (ředitelé), 

které byly dříve městem zřízeny (příspěvkové organizace), a zároveň zpracované návrhy 

na zvýšení odměn jednatelům společností, zejména s ohledem na aplikaci obdobných postupů 

do prostředí subjektů, které byly městem založeny (obchodních společností). 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany na základě novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

ve veřejných službách a správě, provedené nařízením č. 300/2019 Sb., ze dne 4. listopadu 2019 

schvaluje nově nastavené platové výměry ředitelům příspěvkových organizací zřízených 

městem Sedlčany, ředitelům obchodních společností, které jsou založeny městem Sedlčany 

a tajemníkovi Městského úřadu Sedlčany.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 32-560/2018-2022. 

 

4.3 Sportovně rekreační zóna Sedlčany; nabídka na administraci projektu (využití 

možnosti požádat o finanční podporu)  

Společnost B&P Research, s. r. o. doručila nabídku na zajištění výše uvedeného. 

RM byla s nabídkou seznámena; RM rozhodla Žádost podat. 

Jedná se o areál v Luční ulici (zajištění mobiliáře; dětské hřiště); dotace z MMR ČR. 

Předpokládaná cena vybavení cca 3 mil. Kč. 

Odbor investic projekt dopracuje. Podpora až do 50 % uznatelných nákladů. 

Zatím není akce rozpočtována (předpoklad možností z přebytku). 



 

 

Termín podání do 5. února 2020. 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje podání Žádosti o dotaci na podporu projektu „Sportovně 

rekreační zóna Sedlčany“ do programu podpory MMR ČR na rok 2020 – Rozvoj základní 

a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.  

Rada města Sedlčany akceptuje nabídku na administraci uvedené Žádosti od společnosti B&P 

Research, s. r. o., se sídlem Brno, Kpt. Jaroše č. p. 1932/13, 602 00 Brno; IČO 60724269, 

za cenu 39.000,- Kč bez DPH. 

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

zajištěním objednání souboru činností u externího dodavatele služby, společnosti B&P 

Research, s. r. o.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 32-561/2018-2022. 

 

4.4 Uplatnění Žádosti o poskytnutí dotace na „Hudební festival SUKOVY SEDLČANY – 

56. ročník“ 

RM projednala možnost uplatnění žádosti KDJS o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského 

kraje na uvedenou akci. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s podáním Žádosti příspěvkové organizace, Kulturního domu 

Josefa Suka Sedlčany; IČO 42728452, do Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje, Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, a to na podporu realizace 

projektu pod názvem „Hudební festival SUKOVY SEDLČANY – 56. ročník“.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 32-562/2018-2022. 

 

4.5 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského 

kraje podle Programu na podporu turistických informačních center Středočeského kraje 

Dotace prodloužení na vybavení TIC; od Středočeského kraje; za 24.600,- Kč stojany 

na propagaci; 90 % podpory. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 

z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu turistických informačních center 

Středočeského kraje pro rok 2019 (ev. č. S-4974/REG/2019), jejímž předmětem je poskytnutí 

dotace v maximální výši 19.500,- Kč, a to za účelem pořízení fotografického objektivu 

a plakátovacích stojanů.“  



 

 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 32-563/2018-2022. 

 

4.6 Rámcová smlouva o dodávce služeb povahy informačních technologií, systémů 

a bezpečnosti administrativních výkonů a stability provozu 

Projednán byl návrh uvedeného dokumentu.  

 

Diskuse: 

▪ odůvodnění potřebnosti a dopad do prostředí; 

▪ bez dalšího příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Rámcovou smlouvu o dodávce služeb povahy informačních 

technologií, systémů a bezpečnosti administrativních výkonů a stability provozu, která je 

uzavírána na dobu určitou do dne 31. prosince 2020 s dodavatelem; IČO 12532738; DIČ: 

CZ510912248.“  

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 32-564/2018-2022. 

 

4.7 Výsledky kontroly provedené Energetickým regulačním úřadem (Městská 

teplárenská Sedlčany, s. r. o.) 

Kontrola dodržování energetického zákona. Bez nálezu; kontrolovaný subjekt zákon neporušil. 

Protokol o kontrole č. K048919. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Závěr: RM přijala informaci pana starosty na vědomí.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.8 Informace o podpoře turnaje ve stolním tenise (Memoriál Radka Landy; 3. ročník) 

RM byla seznámena s uvedenou akcí a aktivitami organizátora. 

Pan starosta akci podpoří věcnými předměty z Fondu reprezentace starosty (medaile). 

Den konání: 18. ledna 2020 v 8:30 hod., sobota. 

Místo konání: Nová Formanka 

Startovné 100,- Kč.  

Závěr: RM přijala informaci pana starosty na vědomí.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.9 Informace o výsledcích sledování audio přenosů z veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany  

RM byla seznámena s výsledky monitoringu sledovanosti audio přenosu zasedání ze dne 

18. prosince 2019; podklady původem z Oddělení ICT. 

Závěr: RM přijala informaci pana starosty na vědomí.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 



 

 

 

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

třetí projednávání 

Pan starosta předal návrh dopisu (překlad do francouzského jazyka), který bude adresován 

odpovědnému představiteli společnosti Savencia (vlastník objektu tzv. Mlékárny Sedlčany), 

a to panu Ing. Josefu Soukupovi, který v souladu s praktiky diplomatického prostoru EU 

požádal o text dopisu rovněž v českém jazyce. Pan starosta přislíbil jej doplnit. 

Předpokládá se, že v pátek tento týden by si uvedené dokumenty pan Ing. Josef Soukup, jako 

osoba v této věci dobrovolně zajišťující připojení podpisů určených osob na uvedený 

dokument, vyzvedl. 

 

Diskuse: 

▪ nad doplněním. 

 

Závěr: 

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

koordinovat pan starosta (představitel města vzhledem k veřejnosti).  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

4.11 Dopravní terminál Sedlčany (autobusové nádraží); informace z prostředí užívání 

a poskytovaných služeb 

Pan starosta RM informoval o vybraných záležitostech autobusového nádraží; omezení přístupu 

služeb s ohledem na soustavné poškozování zařízení a krádeže v objektu. 

Závěr: 

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

dále zabývat pan starosta (zajištění dalších informací a návrhů řešení).  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

4.12 Jednací řád Rady města Sedlčany; informace 

Pan starosta Městskému úřadu Sedlčany uložil rozeslat návrh úpravy uvedeného pořádkového 

předpisu, a to neprodleně. 

Pan starosta členy RM vyzval k předání komentáře k návrhu úprav, a to v čase do příštího 

jednání RM tak, aby bylo možné připomínky vypořádat. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Závěr: 

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

dále zabývat pan starosta (zajištění dalších informací a návrhů řešení).  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné.  

 

4.13 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 2020 



 

 

Odbor sociálních věcí ve věci řešené problematiky předložil k vyřízení Žádosti, celkem 13 ks 

Žádostí (případů potřebnosti) na rok 2020, kterým by mohly být potenciálně poskytnuty 

„příspěvky“ (dar) v plné výši. 

Připomenuta byla definovaná kategorie potřebných, která se pro rok 2020 ve srovnání 

s předchozím obdobím let až do roku 2019 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,- Kč/rok), problémem. Sleva není poskytována v případě zakoupení „balíčku 

jednorázových známek“, tj. 12 ks svozů za 1.300,- Kč/rok. 

 

Rada města Sedlčany, neposuzovala Žádosti individuálně. Akceptovala doporučení Odboru 

sociálních věcí Žádostem vyhovět. Žadatelům se přiznává finanční dar v max. výši 800,- Kč.  

 

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

jak uvedeno výše, předložil 13 ks Žádostí. Odbor sociálních věcí uvedeným Žádostem 

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,- 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, Kč/rok.“   

Na dnešním jednání byly předloženy následující Žádosti o poskytnutí finančního daru v rámci 

opatření ke zmírnění dopadu poplatkové povinnosti (místní šetření provedeno; 13 ks 

konkrétního dokumentu – Žádosti předkládány dnes 8. ledna 2020 k rozhodnutí RM): 

- č. j.: SOC/184/2020;  

- č. j.: SOC/185/2020;  

- č. j.: SOC/246/2020;  

- č. j.: SOC/257/2020;  

- č. j.: SOC/271/2020;  

- č. j.: SOC/287/2020;  

- č. j.: SOC/297/2020;  

- č. j.: SOC/309/2020;  

- č. j.: SOC/347/2020;  

- č. j.: SOC/349/2020;  

- č. j.: SOC/401/2020;  

- č. j.: SOC/408/2020;  



 

 

- č. j.: SOC/443/2020).  

Výše uvedené Žádosti (případy) byly řádně prošetřeny Odborem sociálních věcí. Rada města 

Sedlčany tyto předložené Žádosti uznala důvodnými, podmínky pro schválení daru byly 

splněny; Odborem sociálních věcí navrhován a schválen dar sazbou ve výši 800,- 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 13 x 800,- Kč = 10.400,- Kč.  

Zápočet plnění podpory na základě rozhodnutí RM na rok 2020: 

▪ dne 8. ledna 2020 se jedná o 13 případů x 800,- Kč = 10.400,- Kč. 

 

Celkem doposud na darech – pouze ve 13 případech schválených Žádostí (na dnešním dni 

jednání RM) bude vyplaceno 10.400,- Kč. 

 

Diskuse: 

▪ bez diskuse. 

 

Usnesení: 

„Na základě uplatněných Žádostí fyzických osob v počtu 13 případů (podrobně uvedeno 

v příslušných spisech vedených na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; 

č. j.: SOC/184/2020; č. j.: SOC/185/2020; č. j.: SOC/246/2020; č. j.: SOC/257/2020; 

č. j.: SOC/271/2020; č. j.: SOC/287/2020; č. j.: SOC/297/2020; č. j.: SOC/309/2020; 

č. j.: SOC/347/2020; č. j.: SOC/349/2020; č. j.: SOC/401/2020; č. j.: SOC/408/2020; 

č. j.: SOC/443/2020), Rada města Sedlčany schvaluje poskytnutí finančního daru v max. výši 

800,- Kč/rok 2020/nemovitost, kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti, 

definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dary 

budou vyplaceny na základě uzavřené Darovací smlouvy, a to pro každý schválený dar (případ) 

samostatně (celkem pro 13 případů činí jejich výše 10. 400,- Kč).“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou RM 32-565/2018-2022. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Demografický vývoj; příčiny a důsledky 

Úkol: Městský úřad Sedlčany vypracuje setřídění dostupných statistických dat, celkový vývoj; 

lokální (např. podle volebních obvodů; zde jsou pouze „data“ voličů). 

Doplnění podnětu vycházejícího z výkonu státní správy: Ing. Josef Soukup. 

Materiál pro jednání lze připravit s určitým rozborem příčin. 

Závěr: 

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

Odpovědná osoba za plnění úkolu: tajemník.   

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

Dále bez samostatného obsáhlejšího diskusního tématu k projednání RM. 

 

Další informace, dotazy a podněty členů RM (soubor): 

 

▫ Bez příspěvků.    



 

 

 

Členové RM byli předsedajícím jednotlivě 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 druhému zasedání Rady města Sedlčany 

(RM č. 32/2018-2022), 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 nikdo z přítomných 

členů RM neomluvil.  

Následné jednání RM je svoláno na dne 22. ledna 2020 (středa v 16:00 hod.; v administrativní 

budově Sedlčany č. p. 32); hlavním předpokládaným bodem programu budou „Výsledky 

hospodaření města Sedlčany za rok 2019“. 

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

ukončil v čase 18:40 hod. 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. RO č. 8/2019 (1 list) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

  OZV – obecně závazná vyhláška  

RM – Rada města Sedlčany 

TIC – Turistické informační centrum Sedlčany 

 

Zapsal: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany; dne 12. ledna 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


