
Anonymizovaný Zápis RM č. 34/2018-2022 

z jednání Rady města Sedlčany, které se konalo dne 5. února 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 přítomno pět členů 

RM, počet jednajících radních se v průběhu (po zahájení) zasedání nezměnil. Tento počet 

jednajících radních byl zachován po všechny body programu, které byly ukončeny rozhodnutím 

RM formou usnesení.  

Omluven:  

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

▪ na část jednání (počátek): -. 

▪ na část jednání (v průběhu): -.  

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

Neomluven: -.  

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

Přizvaní hosté: -. 

Příloha č. 1: Presenční 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: 16:03 hod.    

Jednání přerušeno: -.   

Jednání opětovně zahájeno: -. 

Jednání ukončeno: 18:58 hod.  

 

Program jednání (schválení):  

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

třetí v roce 2020 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 pět členů Rady města Sedlčany. Z neúčasti na celém jednání se omlouval 

pan Ing. Jiří Burian a pan Ing. František Hodys. 

 

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 byly předneseny a RM projednány jednotlivé body Programu, 

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 „Projednání 

materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany“ (níže v příslušném programovém 

celku uvedeno podrobněji) a dále „Návrh RO č. 1 / 2020“, které svoji skladbou spadá 

do kompetence ZM. 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. 34/2018-2022 

 

1. Kontrola usnesení  

1.1 Kontrola usnesení z jednání Rady města Sedlčany ze dne 22. ledna 2020  

 

2. Hlavní program: Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

2.1 Stanovení termínu pro svolání 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

pro volební období 2018 – 2022 

2.2 Návrh Programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany; projednání 

stavu připravenosti materiálů  

  

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

3.1.1 Konečná úprava vlastnických (majetkoprávních) vztahů; sjednocení 

vlastnictví stavby a pozemku; případ přístavby učeben 2. ZŠ 

3.1.2 Majetkoprávní vypořádání vlastnictví pozemku parc. č. 332/3 v k. ú. a obci 

Sedlčany 

3.1.3 Návrh realizace nepotřebného pozemku parc. č. 1556/2 v k. ú. a obci 

Sedlčany 

3.1.4 Návrh postupu na vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům 

v areálu bývalé Skládky TKO Kosova Hora 

3.1.5 Záměr realizace nepotřebných nemovitostí tvořících objekt bývalé 

Úpravny vody Kosova Hora (stavba a pozemek) 



 

 

3.1.6 Smluvní užívání dočasně nepotřebné nemovitosti; Smlouva o pronájmu 

pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 1198/1 v k. ú. a obci Sedlčany 

3.1.7 Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Sedlčany, Komenského 

náměstí č. p. 876   

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

Problematika tohoto charakteru nebyla na jednání do Programu schůze RM předložena ani 

zařazena. 

 

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

3.3.1 Vodojem Šiberna; návrh majetkoprávního vypořádání   

 

4. Různé 

4.1 Návrh Rozpočtového opatření č. 1/2020 

4.2 Projednání závěrečných Zpráv z působnosti a činnosti komisí Rady města Sedlčany 

a zvláštních orgánů města za rok 2019 

4.3 Klub důchodců Sedlčany; pravidla pro přijímání nových členů 

4.4 Den otevřených dveří na Čistírně odpadních vod Sedlčany  

4.5 Posouzení zákonnosti OZV č. 4/2019 a č. 5/2020 města Sedlčany MV ČR 

4.6 Informace o podání Žádosti o finanční podporu výměny čerpadel na Zimním 

stadionu Sedlčany 

4.7 Informace poskytovatele dotace a administrátora projektu; dotace na vybavení 

přístavby 2. ZŠ 

4.8 Objekt Nemocnice Sedlčany; akce Klimatizace sesterny oddělení DP1 a DP2 

4.9 Objekt Sedlčany č. p. 161; akce „Předokenní rolety nová poliklinika“  

4.10 Vodovodní přípojka Luční ulice 

4.11 Snížení energetické náročnosti tělocvičny 1. ZŠ Sedlčany – projektová 

dokumentace 

4.12 Studie úpravy veřejného prostranství Sedlčany, U Háječku 

4.13 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 

4.14 Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém 

období 2020; Žádost o podporu na domovní čistírnu odpadních vod; projednávání první 

množiny Žádostí 

4.15 Městské muzeum Sedlčany; Žádost o zapojení Rezervního fondu organizace 

4.16 Pečovatelská služba Sedlčany; Veřejnoprávní smlouva o dotaci / příspěvku 

na poskytování sociální služby ze zdrojů Středočeského kraje 

 

5. Diskuse (Program doplněn o případné samostatné příspěvky)  

 5.1 Služby spojené s distribucí periodika RADNICE 

5.2 Příspěvky občanů na sociálních sítích 

  

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 22. ledna 2020   



 

 

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

 

RM 33-566/2018-2022  

K problematice usnesení nebyly přijaty žádné úkoly. 

 

RM 33-567/2018-2022  

Bez dalších specifických úkolů. 

   

RM 33-568/2018-2022  

Úkol Odborem majetku plněn. 

 

RM 33-569/2018-2022  

Úkol splněn. 

 

RM 33-570/2018-2022  

Úkol v plnění. 

 

RM 33-571/2018-2022  

Úkol v plnění. 

 

RM 33-572/2018-2022  

Úkol bude postupně prakticky naplňován (ukládá charakter úkolu). 

 

RM 33-573/2018-2022  

Sdělení odesláno. 

Úkol ze strany Odboru majetku splněn. 

  

RM 33-574/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 33-575/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 33-576/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 33-577/2018-2022 

Úkol (administrativně) splněn. 

 

RM 33-578/2018-2022 

Úkol (administrativně) splněn. 

 

RM 33-579/2018-2022 

Úkol (administrativně) splněn. 

 

RM 33-580/2018-2022 

Úkol splněn. 

 

RM 33-581/2018-2022 

Úkol splněn. 



 

 

 

RM 33-582/2018-2022  

Úkol splněn. 

 

RM 33-583/2018-2022  

Úkoly související splněny. 

 

RM 33-584/2018-2022  

Úkol splněn. 

 

RM 33-585/2018-2022  

Úkol splněn. 

 

RM 33-586/2018-2022 

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 22. ledna 2020 (RM č. 33/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů 

průběžných.“  

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 34-587/2018-2022. 

 

 

2. Hlavní program; Projednání materiálů na veřejné zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany 

 

2.1 Stanovení termínu pro svolání 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

pro volební období 2018 – 2022 

Předsedající předložil ke schválení dříve avizovaný termín pro svolání veřejného ZM (v souladu 

se zákonem a v souladu s Jednacím řádem ZM, jakožto pořádkovým předpisem). 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany stanovuje termín pro svolání 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne 9. března 2020 v čase od 17:00 hod. 

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční ve Společenském sále KDJS 

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 34-588/2018-2022.  

 

2.2 Návrh Programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany; projednání stavu 

připravenosti materiálů 



 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přednesl návrh programu; zařazení 

jednotlivých bodů do návrhu Programu a stanovení pořadí jednání; odůvodnění, působnost; 

komentář.   

Návrh prozatímního Programu: 

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 16. prosince 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 17. prosince 

2019 – 9. března 2020) 

Přílohy: 3.1 Zpráva o hlavních bodech jednání a přijatých usnesení 

   3.2 Návrh usnesení 

4. Koncepce rekonstrukce a rozšíření objektu Základní umělecké školy Sedlčany 

(Záměr představí autor studie; ZM případně zadá další úkoly a směrování projektu) 

5. Informace o výsledcích hospodaření města Sedlčany za rok 2019 

Přílohy: 5.1 Závěrečný účet 2019 – komentář 

5.2 Výsledky hospodaření 2019, příjmy a výdaje včetně všech RO  

5.3 Přílohy označené č. 1 − a další 

   5.4 Návrh usnesení 

6. Výsledky hospodaření města Sedlčany za rok 2020 (k poslední měsíční uzávěrce); Příjmy, 

Výdaje; Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Přílohy: 6.1 Návrh RO č. 1/2020 

   6.2 Návrh usnesení 

7. Návrh OZV města Sedlčany č. 1/2020, o stanovení kratší doby nočního klidu 

 Přílohy: 7.1 Důvodová zpráva 

               7.2 Návrh OZV č. 1/2020 

               7.3 Návrh usnesení 

8. Pojmenování veřejného prostranství; stávající lokalita „Městský park Sedlčany, Tyršova 

ulice“  

Přílohy: 8.1 Důvodová zpráva 

              8.2 Návrh usnesení 

RM z důvodu zjištění názoru angažovaných občanů ve veřejném prostoru (anketa v periodiku 

Radnice) rozhodla tento bod z Programu jednání vyřadit.  

9. Participativní rozpočet města Sedlčany; Zpráva o podaných projektech; postup podle 

harmonogramu 

Přílohy: 9.1 Zpráva o stavu (informace) 

10. Malé domovní čistírny odpadních vod – podpora 1/2020/OŽP; program podpory; průběžná 

zpráva o plnění programu 

Přílohy: 10.1 Zpráva o plnění programu podpory 

              10.2 Návrh usnesení  

11. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

11.1 ………… (bude na Pozvánce doplněno) 

Příloha: 11.1.1 Důvodová zpráva  

              11.1.2 Grafické podklady 

   11.1.3 Návrh usnesení 

11.2 ………… (bude na Pozvánce doplněno) 

Příloha: 11.2.1 Důvodová zpráva  

              11.2.2 Grafické podklady 

              11.2.3 Návrh usnesení 



 

 

K dnešnímu dni je k závěrečnému projednání v ZM připraveno pět případů. Další v přípravě. 

Všechny tyto body jsou na jednání RM postupně projednávány, a to se závěrem „doporučení 

k projednání na veřejném zasedání ZM“; následně jsou zařazovány do návrhu Programu.   

12. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2019 

Přílohy: 12.1 Zpráva předsedy FV ZM (již nyní k dispozici) 

              12.2 Návrh usnesení 

13. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2019 

Přílohy: 13.1 Zpráva předsedy KV ZM (již nyní k dispozici) 

              13.2 Návrh usnesení 

14. Mimořádné odměny členům výborů Zastupitelstva města Sedlčany a komisí Rady města 

Sedlčany za rok 2019 (případně na rok 2020 a další), kteří nejsou členy Zastupitelstva města 

Sedlčany 

Příloha: 14.1 Doporučení Rady města Sedlčany  

    14.2 Návrh usnesení  

15. Diskuse 

   15.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

   15.2 Diskuse přítomných občanů  

16. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

17. 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. Doposud nebyly definovány; nebylo uloženo jejich vypracování. 

  

Komentář předsedajícího: 

▪ přizván k prezentaci bude autor dosavadního stupně projektové dokumentace (studie 

přístavby a nástavby ZUŠ; doporučení pana starosty; promluva o náplni školy; autorem je 

Ing. arch. Topič, místní rodák; první dvě fáze studie pro rekonstrukci a rozšíření objektu 

vykazují možné nekonfliktní řešení v definovaném prostoru; lze po projednání dopracovat třetí 

fázi projektové dokumentace, kterou lze uplatnit v žádosti do případně vypsané výzvy o dotaci;  

předpokládaná max. podpora bude 55 % (rozvinutější regiony); nabídka na dopracování 

žádaného stupně PD činí cca 230,- tis. Kč; RM návrh nepřipomínkovala, podpořila jej zařadit 

jako samostatný bod k projednání do Programu ZM; 

 

▪ podání základních informací o výsledcích hospodaření města Sedlčany (plnění rozpočtu) 

za rok 2019; ZM by mělo stav (zprávu; informace) vzít na vědomí; 

 

▪ výsledky hospodaření za uplynulé období roku 2020; návrh RO č. 1 / 2020; materiál bude 

dnes k jednání RM předložen, případně dopracován a upraven; 

 

▪ příprava OZV č. 1 / 2020; noční klid; (vysvětlení potřeby, změna názvu a prodloužení doby); 

 

▪ iniciativa na pojmenování upraveného veřejného prostranství (Městský park Sedlčany na Park 

Václava Havla nebo Park Jakuba Krčína (dosavadní známé návrhy); je žádoucí vytvořit si 

na iniciativu názor, zda např. nepodniknout za účelem podání návrhů veřejnou anketu (iniciace 

za účelem zjištění názoru veřejnosti); zatím disponujeme dvěma návrhy, o kterých lze uvažovat; 

aspekty váhy; zvažován je návrh na zajištění ankety v elektronické formě na pouhé návrhy 



 

 

(zatím nezařazovat do Programu a počkat, zveřejnit podnět v periodiku RADNICE s termínem 

vyjádření např. do konce období III. – IV. měsíce / 2020; RM se vyjádřila pozitivně; 

 

▪ zpráva k Participativnímu rozpočtu; referující doplnil plnění harmonogramu (posouzení 

u Odborů Městského úřadu Sedlčany), dále předmět podání čtyř případů (projektů); 

okomentována byla kvalita podání (rozdíl mezi záměrem – námětem k činnosti a skutečným 

projektem k realizaci, skutečné – reálné náklady); 

 

▪ domovní ČOV; stav plnění programu podpory kvality ŽP; 

 

▪ připravené majetkoprávní případy; 

 

▪ zprávy výborů (FV a KV); předpoklad vzetí na vědomí;  

 

▪ Program bude případně doplněn o další programové body (nejpozději na příštím jednání RM). 

 

Diskuse: 

▪ nad programovými tématy a požadavky. 

 

Závěr: RM vzala informace na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. Na následném 

jednání RM bude, mimo jiné, návrh Programu jednání ZM předložen k rozhodnutí. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

 

3. Majetkové záležitosti města Sedlčany  

 

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

Zastupitelstva města Sedlčany 

 

3.1.1 Konečná úprava vlastnických (majetkoprávních) vztahů; sjednocení vlastnictví 

stavby a pozemku; případ přístavby učeben 2. ZŠ 

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 byla seznámena s obsahem Smlouvy o výpůjčce ze dne 13. února 2017, 

dle které Středočeský kraj, zastoupený Středním odborným učilištěm Sedlčany, jako půjčitel, 

vypůjčil městu Sedlčany k dočasnému užívání část pozemku parc. č. 962/1 v k. ú. a obci 

Sedlčany, a to za účelem vybudování přístavby budovy školy (2. ZŠ Propojení – dvě nad sebou 

„uložené“ učebny). Vzhledem k tomu, že stavba již byla zkolaudována, vstupuje v platnost čl. 3 

odst. 3.3 citované Smlouvy, podle kterého se mimo jiné půjčitel zavazuje převést vlastnické 

právo k předmětu výpůjčky na vypůjčitele, tj. město Sedlčany. RM tudíž zvažovala uložit 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souladu s uzavřenou Smlouvou o výpůjčce 

požádal Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor majetku, o bezúplatný převod části pozemku 

dotčené stavbou, tj. díl „a“ o výměře 116 m2; vizte geometrický plán č. 2688-53/2019 ze dne 

10. září 2019. Pokud by Středočeský kraj s bezúplatným převodem nesouhlasil, Rada města 

Sedlčany zvažovala návrh, aby místo druhé dříve smluvně definované varianty majetkového 



 

 

vypořádání, tj. zřízení věcného břemene (vizte čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy), bylo požádáno o směnu 

pozemků. 

 

Diskuse: 

▪ pozemky pro směnu zastavěné silnicí ve vlastnictví Středočeského kraje; pozemek 

ve vlastnictví města Sedlčany; 

▪ další aspekty problematiky. 

  

Závěr: RM ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souladu s uzavřenou 

Smlouvou o výpůjčce požádal Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor majetku, o bezúplatný 

převod části pozemku dotčené stavbou, tj. dílu „a“ o výměře 116 m2, podle zhotoveného 

geometrického plánu č. 2688-53/2019 ze dne 10. září 2019. Pokud by Středočeský kraj poskytl 

k tomuto požadavku města negativní sdělení, Rada města Sedlčany navrhuje směnu 

zastavěného pozemku za některý z pozemků (ve shodné hodnotě), který vlastní město Sedlčany 

a je současně zastavěn silnicí II. nebo III. třídy ve vlastnictví Středočeského kraje (doposud 

nevypořádané).  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.2 Majetkoprávní vypořádání vlastnictví pozemku parc. č. 332/3 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 projednala Žádost Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 

se sídlem Praha, Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5, ze dne 16. ledna 2020 (č. j.: 

262/20/KSUS/BNT/SOU) a zvažovala vydat souhlas s majetkovým vypořádáním pozemku 

parc. č. 332/3 v k. ú. a obci Sedlčany s tím, že ve smyslu ust. §§ 1124 a 1125 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se město Sedlčany vzdává 

předkupního práva na podíl pozemku v držení FO a zároveň souhlasí s bezúplatným převodem 

svého spoluvlastnického podílu id. 3/20 pozemku do vlastnictví Středočeského kraje. 

Tato záležitost (řešení), resp. stanovisko výkonného orgánu města, je v souladu s obsahem 

Dohody o majetkovém vypořádání pozemku parc. č. 332 v k. ú. a obci Sedlčany, uzavřené 

za účelem vypořádání spoluvlastnického podílu id. ¼ ve vlastnictví České republiky, 

zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, kterou mezi sebou dne 

15. května 2019 uzavřeli FO, trvale bytem Osečany, a město Sedlčany, která byla uzavřena 

v souladu s rozhodnutím kompetentního orgánu města, tj. usnesením Zastupitelstva města 

Sedlčany ze dne 13. května 2019 (vizte usnesení ZM č. 70/2018-2022).  

 

Diskuse: 

▪ nad postupem v souladu s dřívějším rozhodnutím ZM (pouze určitá věcnost – upřesnění); 

vlastní právní akt bude dále postoupen ke schválení ZM. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany v souladu s usnesením Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 13. května 

2019 (usnesení ZM č. 70/2018-2022) a na základě Žádosti Krajské správy a údržby silnic 

Středočeského kraje, se sídlem Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5 (č. j.: 

262/20/KSUS/BNT/SOU) souhlasí s rámcově schváleným majetkoprávním vypořádáním 

vlastnictví pozemku parc. č. 332/3 (sjednocení vlastnictví stavby silnice a pozemku) v k. ú. 



 

 

a obci Sedlčany. Město Sedlčany se ve smyslu ust. §§ 1124 a 1125 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a podle usnesení ZM č. 70/2018-2022 vzdává 

předkupního práva na spoluvlastnický podíl k předmětnému pozemku v držení fyzické osoby 

a zároveň souhlasí s bezúplatným převodem svého spoluvlastnického podílu id. 3/20 

předmětného pozemku do vlastnictví Středočeského kraje.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou uvést do usnesení RM 34-589/2018-

2022. 

 

3.1.3 Návrh realizace nepotřebného pozemku parc. č. 1556/2 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 zvažovala vydat doporučení pro Zastupitelstvo města Sedlčany schválit 

prodej pozemku parc. č. 1556/2, druhem pozemku zahrada o výměře 317 m2 v k. ú. a obci 

Sedlčany, a to na základě podané Žádosti, FO, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 

200,- Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 63.400,- Kč. V této souvislosti Rada města Sedlčany 

zvažovala dále uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr prodeje výše 

uvedeného pozemku byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ souvislosti v lokalitě.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany doporučuje schválit Zastupitelstvu města Sedlčany prodej nepotřebného 

pozemku parc. č. 1556/2, druhem pozemku zahrada o výměře 317 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, 

a to na základě podané Žádosti, za jednotkovou cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 

63.400,- Kč. V této souvislosti Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, 

Odboru majetku, aby záměr prodeje výše uvedeného pozemku byl řádně zveřejněn na úřední 

desce 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 uvést do usnesení RM 34-590/2018-

2022. 

 

3.1.4 Návrh postupu na vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům v areálu 

bývalé Skládky TKO Kosova Hora 

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

Sedlčany. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

V návaznosti na předcházející jednání Rady města Sedlčany dne 22. ledna t. r., byli členové 

RM seznámeni se znaleckým posudkem č. 5144/2/2020, kterým soudní znalec stanovil cenu 

pozemků parc. č. 747/35 a parc. č. 747/37 v k. ú. a obci Kosova Hora, které se nacházejí v areálu 

skládky TKO v Kosově Hoře a jsou ve vlastnictví FO, trvale bytem Praha. Výsledná cena 



 

 

uvedených pozemků činí 423.830,- Kč, včetně trvalých porostů (jednotková cena byla 

stanovena ve výši 155,04 Kč/m2).  

Vzhledem k tomu, že Skládka TKO Kosova Hora se jako taková nachází v okrajové části 

k. ú. Kosova Hora (oddělená o vlastní zástavby), a pozemky jsou z hlediska územního plánu 

vedeny jako plochy technické infrastruktury, přičemž v okolí skládky se jedná o nezastavitelné 

území, Rada města Sedlčany zvažovala uložit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, 

aby vlastníkovi byl nabídnut výkup pozemků za cenu 155,- Kč/m2 stanovenou znaleckým 

posudkem. 

 

Diskuse: 

▪ komentář k postupu; 

▪ předpoklad vývoje. 

  

Závěr:  

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby vlastníkovi byl 

nabídnut výkup pozemků za jednotkovou cenu 155,- Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem. 

 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

3.1.5 Záměr realizace nepotřebných nemovitostí tvořících objekt bývalé Úpravny vody 

Kosova Hora (stavba a pozemek) 

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 byla seznámena se znaleckým posudkem č. 5146/4/2020, který zpracoval 

soudní znalec, jehož předmětem je ocenění objektu „Úpravna vody Kosova Hora“ včetně 

pozemku parc. č. st.  334, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1469 m2 v k. 

ú. a obci Kosova Hora. Důvodem zhotovení znaleckého posudku je skutečnost, že tento majetek 

se stal z důvodu vybudování „Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany“ pro město Sedlčany 

nepotřebný, resp. dále v současné době nevyužitelný. Celková cena byla stanovena ve výši 

2.002.300,- Kč (z toho budova činí 1.584.847,- Kč, pozemek 140.363,- Kč, trvalé porosty 

266.490,- Kč, oplocení 10.577,- Kč). Zmíněným posudkem byla zároveň stanovena cena 

v místě obvyklá, která s přihlédnutím k ceně prodávaných pozemků byla navýšena na celkovou 

částku 2.743.300,- Kč. Rada města Sedlčany v této souvislosti zvažovala uložit Městskému 

úřadu Sedlčany Odboru majetku, aby na úřední desce řádně zveřejnil záměr města Sedlčany 

prodat uvedený majetek obálkovou metodou, tj. uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou, 

přičemž minimální cena nemovitostí byla stanovena ve výši 2.743.300,- Kč. 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhem.  

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na úřední 

desce řádně zveřejnil záměr města Sedlčany prodat nepotřebné nemovitosti tvořící objekt 

bývalé Úpravny vody Kosova Hora (stavba a pozemek) obálkovou metodou, tj. uchazeči 

s nejvyšší podanou nabídkou, přičemž minimální cena nemovitostí byla stanovena ve výši 

2.743.300,- 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 uvést do usnesení uvést do usnesení 

RM 34-591/2018-2022. 

 

3.1.6 Smluvní užívání dočasně nepotřebné nemovitosti; Smlouva o pronájmu pozemku 

ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 1198/1 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 projednala Žádost Společenství vlastníků bytových jednotek bytového 

domu Sedlčany, Církvičská č. p. 396, 264 01 Sedlčany, kteří žádají o prodloužení doby trvání 

Smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 20. července 2010, včetně Dodatku č. 1 ze dne 22. března 

2016, týkající se pronájmu pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 1198/1, druhem 

pozemku zahrada, způsobem ochrany ZPF, o výměře 1072 m2 v k. ú. a obci Sedlčany. 

Vzhledem k tomu, že doba trvání nájmu uvedené Smlouvy končí uplynutím doby určité, tj. dne 

31. prosince 2020, vlastníci bytových jednotek v objektu Sedlčany č. p. 396, 264 01 Sedlčany, 

resp. nájemci žádají o prodloužení dosavadního nájemního vztahu, a to na dobu určitou ode dne 

1. ledna 2021 do dne 31. prosince 2030. 

Rada města Sedlčany v této souvislosti zvažovala i další varianty, a to uložit Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru majetku, aby smluvní vztah byl ukončen v souladu s dosud platnou 

smlouvou, tj. ke dni 31. prosinci 2020 a dále nemovitost realizovat jako trvale nepotřebnou. 

Zvažovány byly i další varianty nakládání s tímto pozemkem (případné prodloužení smluvního 

ujednání; zveřejnění záměru pronájmu a uzavření nového smluvního ujednání a další). 

 

Diskuse: 

▪ nad návrhy; dalším optimálním využitím. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, připravit návrh 

Smlouvy o nájmu nemovitosti na pozemek parc. č. 1198/1, druhem pozemku zahrada, 

způsobem ochrany ZPF, o výměře 1072 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, se stanovenými parametry, 

tj. na dobu trvání neurčitou, s roční výpovědní lhůtou bez udání důvodu, inflační doložkou 

a zjištěním výše ceny nájemného v místě a čase obvyklé.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou uvést do usnesení RM 34-592/2018-

2022. 

 

3.1.7 Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Sedlčany, Komenského náměstí 

č. p. 876  

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 byla seznámena s výsledky zveřejněného záměru na pronájem 

nebytových prostor v objektu č. p. 876 na Komenského náměstí v Sedlčanech. Ve stanoveném 

termínu, tj. do 31. ledna t. r. neobdržel Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, žádnou nabídku. 

Rada města Sedlčany na základě této skutečnosti zvažovala opětovně uložit Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr pronájmu nebytových prostor byl opakovaně zveřejněn 

za shodných podmínek jako při prvním zveřejnění, a to v trvání do dne 31. března 2020. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr 

pronájmu nebytových prostor v objektu Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 876, byl 

opakovaně zveřejněn za shodných podmínek původního Oznámení o zveřejnění záměru, a to 

do dne 31. března 2020.“ 

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

RM).  

Usnesení bylo přijato a opatřeno administrativní značkou uvést do usnesení RM 34-593/2018-

2022. 

 

3.2 Bytová problematika; užívání městského bytového fondu 

Problematika tohoto charakteru nebyla na jednání do programu schůze RM předložena ani 

zařazena. 

 

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

 

3.3.1 Vodojem Šiberna; návrh majetkoprávního vypořádání   

Referujícím k uvedené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 

který vedl s vlastníkem pozemku sérii jednání, která vyústila v dnes předkládaný návrh. 

Materiály pro jednání připravil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. 

 

Činnost RM: 

V návaznosti na jednání Rady města Sedlčany dne 22. ledna t. r. (vizte Zápis č. 33/2018-2022), 

kde bylo mimo jiné jednáno o majetkovém vypořádání pozemků ve vlastnictví Lesů ČR, s. p., 

Lesní závod Konopiště, které se nacházejí pod objektem Vodojemu Šiberna, případně jsou 

zatíženy jeho příslušenstvím, informoval starosta, že již dne 2. listopadu 2010 byla uzavřena 

mezi Lesy ČR, s. p., jako budoucím povinným a městem Sedlčany, jako budoucím oprávněným, 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (dále v tomto textu jen „Smlouva“). 

Dne 4. února t. r. bylo dohodnuto s referentem pro katastr a restituce Lesů ČR, s. p., Lesní závod 

Konopiště, že v souladu s uzavřenou Smlouvou předloží Lesy ČR, s. p. na základě Žádosti 

města Sedlčany návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene, kterou v souladu s geometrickým 

plánem č. 4592-50/2015 ze dne 12. srpna 2015 (vyhotovil Geoservis Praha, s. r. o., Trhanovské 

náměstí 299/84, Praha 10) bude zřízena ve prospěch města Sedlčany služebnost – věcné 

břemeno na pozemek parc. č. 2405/6, druhem pozemku lesní pozemek, způsobem ochrany ZPF, 

o výměře 703 m2, a to za jednotkovou cenu 150,- Kč/m2, což představuje jednorázovou finanční 

náhradu ve výši 105.450,- Kč, která počínaje rokem 2011, tj. od 1. ledna 2011 bude za každý 

rok navýšena o míru inflace roku předešlého, jak ukládá uzavřená Smlouva. V případě uzavření 

Smlouvy o zřízení služebnosti – věcného břemene, bude po jejím vložení do evidence katastru 



 

 

nemovitostí ukončena platnost Smlouvy o nájmu pozemku, která byla uzavřena mezi Lesy ČR, 

s. p., a městem Sedlčany dne 19. září 2019. 

 

Diskuse: 

▪ nad uvedeným řešením a jeho dopady; 

▪ další vypořádání v lokalitě. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemku 

parc.  č. 2405/6 (pozemek při Vodojemu Šiberna), druhem pozemku pozemek určený k plnění 

funkcí lesa o výměře 703 m2 v k. ú. Benešov u Prahy, schvaluje, a to v souladu s dříve 

uzavřenou Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která byla uzavřena mezi 

Lesy ČR, s. p. a městem Sedlčany, zřízení věcného břemene na předmětný pozemek za úplatu 

ve výši 150,- Kč/m2, valorizovanou o míru inflace od roku 2010 doposud. Současně, spolu 

s vložením Smlouvy o zřízení služebnosti – věcného břemene do evidence katastru nemovitostí, 

bude ukončena platnost Smlouvy o nájmu předmětného pozemku ze dne 19. září 2019.“ 

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 34-594/2018-2022. 

 

 

4. Různé 

 

4.1 Návrh Rozpočtového opatření č. 1/2020  

Pan starosta přednesl a okomentoval Rozpočtové opatření č. 1/2020.  

Následuje skladba RO. 

Příjmy        + 4.893,- tis. Kč 

Dotace, půjčky, rezervy  + 4.893,- tis. Kč 

Výkon státní správy   + 1.258,- tis. Kč (pro rok 2020 je celková výše dotace v rámci 

souhrnného dotačního vztahu 21.958,- tis. Kč) 

Příspěvek na výkon pěstounské péče – 300,- tis. Kč, tj. úprava dle rozhodnutí ÚP ČR; celková 

výše pro rok 2020 je 600,- tis. Kč; v návaznosti na tuto úpravu je změna i v části výdajové 

v položce „Výkon pěstounské péče“. 

Dotace pro Pečovatelskou službu Sedlčany + 231,- tis. Kč; schváleno Zastupitelstvem 

Středočeského kraje, návrh Smlouvy předán ke schválení RM dne 5. února 2020. 

Dotace – Přístavba 2. základní školy Propojení + 7.880,- tis. Kč, dne 3. února 2020 byl doručen 

pokyn k platbě MMR ČR. 

Zapojení rezerv – 4.176,- tis. Kč – úprava na konečný zůstatek BÚ ke dni 31. prosince 2019; 

při schvalování rozpočtu na rok 2020 byla do částky rezerv zahrnuta výše dotace „Přístavba 

2. ZŠ“, protože do konce roku 2019 nebyla na účet města Sedlčany připsána, je v rámci  RO 

č. 1 / 2020 uvedena v oblasti příjmů (subkapitola) označená „4.3.“ s názvem „Investiční 

účelové dotace“.   

 

Výdaje    + 4.693,- tis. Kč 

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství + 2.400,- tis. Kč  

Ze zásobníku akcí oprav MK: 

▫ nová komunikace Na Morávce 1.850,- tis. Kč;  

▫ chodník ze žulové dlažby na novém hřbitově 215,- tis. Kč;  

▫ překládka chodníku v Lidické ul. u výjezdu ze sídliště v ulici Za Nemocnicí – předpokládaná 

částka 170,- tis. Kč;  



 

 

▫ chodník od nemocnice do Lidické ul. – částka 165,- tis. Kč. 

 

Služby obyvatelstvu + 2.730,- tis. Kč: 

3.4. Bydlení, komunální služby, územní rozvoj, investiční výstavba;  

▫ 3.4.e) PD, TDI, administrace projektů + 230,- tis. Kč projektová dokumentace – Studie 

přístavba ZUŠ – 3. etapa; 

▫ 3.4.d) ZP, GP, nájmy, výkupy pozemků, popl. KÚ + 200,- tis. Kč – výkupy pozemků, 

výkup pozemku pod vodojemem od Lesů ČR, s. p. (Benešov); 

▫ 3.4.e) Veřejná prostranství, dětská hřiště + 300,- tis. Kč – úpravy veřejných 

prostranství města, osad a obecních budov osad – oprava hasičské zbrojnice Solopysky, 

pokračování opravy hasičské zbrojnice Sestrouň;  

▫ 3.4. f) Investice a další akce charakteru stavebních úprav, oprav, údržby majetku 

města: + 2.000,- tis. Kč; 

▫ LAS – umělé povrchy dráhy, sektory – 6.180,- tis. Kč, do konce roku 2019 bylo 

profinancováno 11.182,- tis. Kč, dle SoD vč. Dodatku č. 1 pro rok 2020 zbývá 8.570,- 

tis. Kč; 

▫ Park Tyršova ul. + 2.420,- tis. Kč – úhrada konečné faktury přechází do roku 2020; 

v závěru roku bylo provedeno připomínkování ze strany OI ke konečné fakturaci; 

vícepráce – pískoviště, koše, zádlažba, oprava zdi a plotu; 

▫ Areál Luční ul. + 1.730,- tis. Kč přesunutí nevyčerpaných prostředků z rozpočtu roku 

2019 (rozpočet 2019 svědčí o částce 1.660,- tis. Kč, vyčerpáno 965,- tis. Kč ke dni 31. 

prosince 2019) a navýšení položky na částku 50 % potřebných finančních prostředků 

v případě přiznání dotace; v současné době je administrátorem Žádost zpracovávána 

a vyřizována;  

▫ VO Havlíčkova ul. + 645,- tis. Kč; ke dni 31. prosince 2019 nebylo dokončeno, 

ukončení akce a její fakturace přechází do roku 2020. 

 

Ze zásobníku investičních akcí: 

▫ Odhlučnění chodeb 2. ZŠ 80,- tis. Kč;  

▫ opravy a posílení rozvodu elektroinst. 2. ZŠ 150,- tis. Kč;  

▫ rekonstrukce WC 2. ZŠ 40,- tis. Kč;  

▫ ŠJ 2. ZŠ rekonstrukce prostor výdeje jídla 2.500,- tis. Kč;  

▫ 1. ZŠ – rekonstrukce elektroinstalace za 415,- tis. Kč;  

▫ ŠJ 1. ZŠ výměna dlažby ve varně 200,- tis. Kč. 

 

Sociální věci, zdravotnictví – 437,- tis. Kč       

▫ Výkon pěstounské péče – 437,- tis. Kč, úprava navazuje na příjmovou část a čerpání 

ke dni 31. prosince 2019; 600,- tis. Kč příspěvek pro rok 2020; 928,- tis. Kč nevyčerpané 

prostředky z minulých let.   

 

Příjmy       SR vč. RO č. 1 / 2020 činí 244.207,- tis. Kč   

Výdaje       SR vč. RO č. 1 / 2020 činí 244.007,- tis. Kč 

SR vč. RO č. 1 / 2020 příjmy – výdaje svědčí o přebytku + 200,- tis. Kč 

 

Další komentář a diskuse: 

▪ více než 8 mil. Kč k čerpání; 

▪ nová komunikace Na Morávce – zařadit do rozpočtu „zabalení“;  

▪ výkupy pozemků a nemovitostí; finále pod Vodojemem Šiberna; VB pro přístup; 

▪ opravy hasičáren; 



 

 

▪ akceptace oprav havarijního stavu (návrh) výdejna 2. ZŠ; odkládané; 2,5 mil. Kč; odhlučnění 

chodeb, elektroinstalace; WC úprava; rekonstrukce v 1. ZŠ elektro; havárie – v jídelně 

prosakuje voda – závada; 

▪ 200,- tis. Kč je rezerva; 

▪ nad upozorněním pana Ing. Martina Havla (výdaje, chybí součtová řádka). 

 

Pan starosta sdělil, že na příštím jednání RM se k této problematice uvedeného návrhu vrátíme 

(příprava k projednání do ZM). 

 

Závěr: Dopracovat ke stavu k projednání v ZM. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.2 Projednání závěrečných Zpráv z působnosti a činnosti komisí Rady města Sedlčany 

a zvláštních orgánů města za rok 2019 

Členové RM měli k dispozici k prostudování Zprávy předsedů. 

Pan starosta některé záležitosti stručně okomentoval. Připomínky a výhrady lze tlumočit 

předsedům přímo.  

 

Diskuse (podněty): 

▪ zvážit kontinuitu činnosti ve vztahu k dílčím zprávám a jejich vyhotovení směrem k členům 

RM; 

▪ zvážit vydání Jednacího řádu (Jednacích řádů) z iniciativy a postavení RM, případně uložením 

předsedům; 

▪ některé praktiky komisí (Redakční Rada, co číslo Radnice, to jednání); Dopravní komise, 

z reálu života města zajímavá; lze rozeslat členům dílčí dokumenty; 

▪ poznámky ke kvalitě pravopisu; 

▪ doba pro předávání. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany bere na vědomí souhrnné Zprávy o činnosti komisí Rady města Sedlčany 

a zvláštních orgánů města Sedlčany za uplynulý rok 2019, které byly vypracovány a předány 

k projednání předsedy jednotlivých komisí.“ 

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 34-595/2018-2022. 

 

4.3 Klub důchodců Sedlčany; pravidla pro přijímání nových členů 

Pan starosta v postavení předsedajícího jednání RM tlumočil požadavek koordinátorky činnosti 

a managerky Klubu důchodců, paní Mgr. Věry Skálové, vedoucí Odboru sociálních věcí, 

na vyslovení názoru výkonného orgánu (města) na přijímání nových členů do Klubu důchodců 

Sedlčany, a to takových, kteří nemají ve městě Sedlčany trvalý pobyt.  

K dnešnímu dni (5. února 2020) čítá tento subjekt bez právní identifikace celkem 69 členů, kteří 

dobrovolně přijali určitá nepsaná pravidla „členství v Klubu důchodců Sedlčany“. V minulosti 

měl přes 90 členů, přičemž tzv. přespolní (rozumí se občasné – senioři z okolních obcí, nikoliv 

přidružených osad) nebyli nikterak řešeni ani se do Klubu důchodců nehlásili. 

Vzhledem k vývoji společnosti a situaci v okolních obcích, jako i změnám chování a potřebám 

seniorů sdílet společné, je potřebné zvážit rozšíření členské základy uvedeným směrem v plnění 

úkolů přesahujících působnost, jako i dopady rozpočtových nákladů. 



 

 

Dotaz byl položen tedy i důvodu, že město Sedlčany každoročně na činnost Klubu důchodců 

Sedlčany přispívá určitou částkou z rozpočtu města, čímž by prostředky a požitky čerpali 

i občané jiných obcí, kteří se na příjmech rozpočtu nepodílejí. 

Ostatní obce by v budoucnu ovšem na činnost mohly též přispívat ze svého rozpočtu, a to podle 

počtu svých občanů (jestliže tato možnost bude „připuštěna“) v tomto Klubu důchodců 

Sedlčany. 

 

Diskuse: 

▪ nad požadavky a zájmem seniorů z okolních obcí. 

 

Závěr: 

Pro tento rok (2020) nebude město Sedlčany žádat o finanční podporu (příspěvek na člena) 

dalších obce, ze kterých by se rekrutovali členové Klubu důchodců Sedlčany. Situace bude 

monitorována. Obce by mohly přispívat za své členy dobrovolně. 

Za členy Klubu důchodců Sedlčany lze přijímat občany jiných obcí. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.4 Den otevřených dveří na Čistírně odpadních vod Sedlčany 

Generální ředitel provozovatele požádal vlastníka o vydání souhlasu s realizací tzv. „Dne 

otevřených dveří“, a to k příležitosti světového dne vody. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany souhlasí s pořádáním dne otevřených dveří na Čistírně odpadních vod 

Sedlčany, který se uskuteční v rámci konání oslav Světového dne vody, a to ve středu dne 

18. března 2020; akci bude zajišťovat v postavení provozovatele Městské vodovodní 

a kanalizační infrastruktury Sedlčany společnost 1. SčV, a. s., se sídlem Praha, Ke Kablu 

č. p. 971/1, Hostivař 120 00 Praha 10; IČO 47549793.“ 

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 34-596/2018-2022. 

 

4.5 Posouzení zákonnosti OZV č. 4/2019 a č. 5/2020 města Sedlčany MV ČR 

MV ČR, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, neshledal rozpor se zákonem (nebyly 

shledány závady u těchto předpisů); (č. j.: MV-6486-2/ODK-2020). 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Závěr: 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.6 Informace o podání Žádosti o finanční podporu výměny čerpadel na Zimním stadionu 

Sedlčany 

Pan starosta RM informoval o podání Žádosti o dotaci na shora uvedenou akci.  



 

 

Zajišťoval ředitel Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace. 

Záměr výměny čerpadel představuje podle předběžného rozpočtu prostředky ve výši cca 

399,- tis. Kč; 279,- tis. Kč pak je částkou, o kterou je požádáno podle příslušného programu. 

Z programu podpory, ačkoliv město pravidelně žádá, již 13 let nic neobdrželo (nesoutěžní 

politické rozhodování bez váhy potřebnosti a významu). 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.7 Informace poskytovatele dotace a administrátora projektu; dotace na vybavení 

přístavby 2. ZŠ  

Pan starosta RM informoval o postupu zástupce poskytovatele dotace při kontrole formy 

doručení nabídek na podlimitní zakázky pro uvedený případ akce (zajištění vybavení učeben – 

hodnota cca 1 mil. Kč; vybavení ICT prostředky učeben – hodnota cca 0,5 mil. Kč). 

Vysvětlení podal administrátor akce; doklady k Dodatku smluvního ujednání s dodavatelem 

bez závad. 

U procesu (datová schránka nebyla shledána bezpečnou) – sankce za formální pochybení 

dohromady činí srážku 1 % z původní dotované částky. 

Běží 15 denní lhůta na podání námitky; požádán administrátor o vypracování právního názoru.  

Očekáváme výstup (zdůvodnění). 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.8 Objekt Nemocnice Sedlčany; akce Klimatizace sesterny oddělení DP1 a DP2 

Pro investiční akci „Klimatizace sesterny oddělení DP1 a DP2“ je v rámci Přílohy č. 7 

schváleného rozpočtu města Sedlčany vyčleněno 200,- tis. Kč. Předmětem akce je výměna 

stávajících dveří za automatické, posuvné a umístění klimatizačních jednotek ve dvou 

místnostech sesterny. Dle zadání a požadavků provozovatele byla zajištěna cenová nabídka 

na výměnu dveří od firmy IČO 74459732, za cenu 148.556,- Kč bez DPH, tj. 179.753,- Kč 

vč.  DPH a cenové nabídky na klimatizační jednotky od jiné firmy IČO 28931688, za cenu 

34.467,50 Kč (v přízemí) a 37.017,50 Kč (ve 2. patře) celkem za 71.485,- Kč bez DPH, 

tj.  86.496,90 Kč vč. DPH. Součet obou nabídek na uvedenou akci je 266.249,90 Kč vč. DPH. 

Pro potřeby finančního pokrytí akce lze využít prostředky z akce „Oprava elektroinstalace 

kyslíkové stanice“, která byla provedena pouze za částku 4.235,- Kč oproti původně vyšším 

předpokladům. 

 

Diskuse:  

▪ bez příspěvku. 

 

Soubor výroků samostatných usnesení: 



 

 

„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, bere na vědomí předloženou 

cenovou nabídku na akci „Klimatizace sesterny oddělení DP1 a DP2“ a rozhoduje o objednání 

dvou automatických dveří od firmy JM Montáže; IČO 74459732, za cenu 148.556,- Kč bez 

DPH, tj. 179.753,- Kč vč. DPH. Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava 

Hölzela, starostu města, objednáním prací.“ 

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 34-597/2018-2022. 

 

„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, bere na vědomí předloženou 

cenovou nabídku na akci „Klimatizace sesterny oddělení DP1 a DP2“ a rozhoduje o objednání 

dvou klimatizačních jednotek od firmy Probiz, s. r. o.; IČO 28931688, za cenu 71.485,- Kč bez 

DPH, tj. 86.496,90 Kč vč. DPH. Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava 

Hölzela, starostu města, objednáním prací.“ 

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 34-598/2018-2022. 

 

4.9 Objekt Sedlčany č. p. 161; akce „Předokenní rolety nová poliklinika“ 

Pro investiční akci v objektu Sedlčany č. p. 161 pod názvem „Předokenní rolety nová 

poliklinika“ je v rámci Přílohy č. 7 schváleného rozpočtu města Sedlčany vyčleněno 

200,- tis. Kč. Předmětem akce je osazení 13 ks předokenních rolet na veškerá zbývající okna 

na průčelí budovy, směrem do náměstí T. G. Masaryka. Jedná se o pracoviště v budově 

polikliniky Sedlčany č. p. 161. Dle zadání a požadavků provozovatele Nemocnice Sedlčany 

byla zajištěna cenová nabídka od firmy; IČO 74459732, za cenu 222.555,- Kč bez DPH, tj. 

269. 291,55 Kč vč. DPH.  

V případě schválení v tomto rozsahu (částce) bude potřebné navýšení rozpočtované položky 

o 70,- tis. Kč, a to např. přesunem z jiných položek Přílohy č. 7, které nebudou realizovány (bez 

nároků na zvýšení výdajů rozpočtu RO). 

 

Diskuse: 

▪ bez věcného příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, bere na vědomí předloženou 

cenovou nabídku na akci „Předokenní rolety nová poliklinika“ a rozhoduje o objednání prací 

od firmy JM Montáže; IČO 74459732, za cenu 222.555,- Kč bez DPH, tj. 269.291,55 Kč 

vč. DPH. Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

objednáním prací.“ 

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 34-599/2018-2022. 

 

4.10 Vodovodní přípojka Luční ulice 

Pro investiční akci „Vodovodní přípojka Luční ulice“ je v rámci schváleného rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2020 vyčleněno 139,- tis. Kč. Tato částka vycházela z cenové nabídky 



 

 

předložené panem T. Stejskalem z 1. Sč.V, a. s. ze dne 7. listopadu 2019. Předmětem akce je 

provedení podvrtání pod silnicí I/18 a instalace vodovodního rozvodu ve sportovním areálu. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, bere na vědomí předloženou 

cenovou nabídku na akci „Vodovodní přípojka Luční ulice“ a rozhoduje o objednání stavebních 

prací od firmy 1. SčV, a. s.; IČO 47549793, za cenu 139.298,- Kč bez DPH. Rada města 

Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, objednáním prací.“ 

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 34-600/2018-2022. 

 

4.11 Snížení energetické náročnosti tělocvičny 1. ZŠ Sedlčany – projektová dokumentace 

V rámci přípravy potřebné investice vhodné pro uplatnění v průběžně vypisovaných dotačních 

programech byl osloven projektant ke zpracování cenové nabídky na projektovou dokumentaci 

pro účely stavebních úprav tělocvičny 1. ZŠ Sedlčany, vedoucích ke snižování spotřeby energií. 

Předmětem projektové dokumentace má být pasport stávajícího stavu, vypracování prováděcí 

projektové dokumentace na výměnu oken a zateplení obvodových stěn, výměna střešního 

pláště, regulace topného systému a výměna osvětlení včetně položkového rozpočtu pro každou 

z uvedených částí. Projekt není v tuto chvíli zařazen v Příloze č. 6 rozpočtu města Sedlčany 

a realizace projektu je podmíněna úpravou rozpočtu.  

Přiložená cenová nabídka S-B, s. r. o.; IČO 25652362, je ve výši 106.000,- Kč bez DPH, tj. 

128.260,- Kč vč. DPH. 

 

Komentář (rozpočtově související problematika): 

▪ využití dotace na školy (tělocvična 1. ZŠ) – střecha, plášť, osvětlení; PD je žádoucí. Připravit 

a podat do případně vypsané výzvy; 

▪ patrně nebudeme realizovat administraci na hasičské vozidlo (tj. tímto vznikne úspora 

finančních prostředků, které můžeme vynaložit na zajištění projektu); provedeny konzultace 

s ředitelem HZS Příbram; město Sedlčany by formou bezúplatného převodu vlastnictví 

obdrželo z HZS Dobříš hasičské vozidlo; ušetříme cca 60,- tis. Kč; pokrytí výměnou položek. 

▪ v tomto roce nebude naplněna položka „Administrace inženýrských sítí v lokalitě Sedlčany, 

Na Skalách“, se letos nebude realizovat; nedosáhneme na dotaci do roku 2023 (smlouva 

s 1. SčV., a. s. – neprovozujeme jako město); příliš veliké krácení poskytnutých prostředků. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, bere na vědomí předloženou 

cenovou nabídku na akci „Snížení energetické náročnosti tělocvičny 1. ZŠ Sedlčany“ 

a rozhoduje o objednání projekčních prací od firmy S-B, s. r. o.; IČO 25652362, za nabídnutou 

cenu ve výši 106.000,- Kč bez DPH, tj. 128.260,- Kč vč. DPH. Rada města Sedlčany zároveň 

pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, objednáním prací.“ 



 

 

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 34-601/2018-2022. 

 

4.12 Studie úpravy veřejného prostranství Sedlčany, U Háječku  

Vyhotovení tzv. „Studie úpravy veřejného prostranství U Háječku“ je zapracováno 

do schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2020. 

Po zajištění základního dokumentu, podle kterého bude při úpravě postupováno, je žádoucí 

zajištění finančních prostředků, které budou pro realizaci potřebné.  

Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, přichází s myšlenkou oslovení k základním návrhům 

řešení veřejnost (občany města Sedlčany), a to formou ankety, která bude podrobněji upřesněna 

a připravena (návrhy na využití prvků relaxační zóny pro zapracování do projektu).  

Předložen byl pouze stručný návrh základní myšlenky.  

Materiál bude Odborem investic dopracován k zadání (podrobnější a využitelná formulace 

ankety). 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Závěr: RM vzala informaci na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

4.13 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 

Odbor sociálních věcí ve věci řešené problematiky předložil k vyřízení Žádosti, celkem 21 ks 

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

„příspěvky“ (dar) v plné výši. 

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

s předchozím obdobím let nemění (nerozšiřuje se ani neúží). Jedná se především 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 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 je doporučeno vyhovět, přiznat finanční dar 

v max. výši 800,- Kč.  

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

jak uvedeno výše, předložil 21 ks Žádostí.  

 

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; 21 ks 

konkrétního dokumentu – Žádosti předkládány dnes 5. února 2020 k rozhodnutí RM): 

- č. j.: SOC/1468/2020;  

- č. j.: SOC/1471/2020;  

- č. j.: SOC/1533/2020;  

- č. j.: SOC/1536/2020;  

- č. j.: SOC/1538/2020;  

- č. j.: SOC/1688/2020;  

- č. j.: SOC/1689/2020;  

- č. j.: SOC/1773/2020;  

- č. j.: SOC/1775/2020;  

- č. j.: SOC/1776/2020;  

- č. j.: SOC/1780/2020;  

- č. j.: SOC/1781/2020;  

- č. j.: SOC/1782/2020;  

- č. j.: SOC/1989/2020;  

- č. j.: SOC/1990/2020;  

- č. j.: SOC/2155/2020;  

- č. j.: SOC/2156/2020;  

- č. j.: SOC/2157/2020;  

- č. j.: SOC/2376/2020;  

- č. j.: SOC/2377/2020; 

- č. j.: SOC/2459/2020.  

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 

2020/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 21 x 800,- Kč = 16.800,- 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; 

▪ dne 22. ledna 2020 se jedná o 26 případů x 800,- Kč = 20.800,- Kč; 

▪ dne 5. února 2020 se jedná o 21 případů x 800,- Kč = 16.800,- Kč. 

 

Celkem doposud na darech – v 60 případech schválených Žádostí bylo (bude) vyplaceno 

48.000,- Kč. 

 

 



 

 

Diskuse: 

▪ bez diskuse. 

 

Usnesení: 

„Na základě uplatněných Žádostí fyzických osob v počtu 21 případů (podrobně uvedeno 

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

č. j.: SOC/1468/2020; č. j.: SOC/1471/2020; č. j.: SOC/1533/2020; č. j.: SOC/1536/2020; 

č. j.: SOC/1538/2020; č. j.: SOC/1688/2020; č. j.: SOC/1689/2020; č. j.: SOC/1773/2020; 

č. j.: SOC/1775/2020; č. j.: SOC/1776/2020; č. j.: SOC/1780/2020; č. j.: SOC/1781/2020; 

č. j.: SOC/1782/2020; č. j.: SOC/1989/2020; č. j.: SOC/1990/2020; č. j.: SOC/2155/2020; 

č. j.: SOC/2156/2020; č. j.: SOC/2157/2020; č. j.: SOC/2376/2020; č. j.: SOC/2377/2020; 

č. j.: SOC/2459/2020, Rada města Sedlčany schvaluje poskytnutí finančního daru v max. výši 

800,00 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 21 případů činí jejich výše 16.800,- 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 34-602/2018-2022. 

 

4.14 Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém 

období 2020; Žádost o podporu na domovní čistírnu odpadních vod; projednávání první 

množiny Žádostí 

Případ žadatele: 

▪ FO; trvale bytem Sedlčany, osada Oříkov; 

ČOV pro objekt Oříkov. 

Žádost č. j.: ŽP/2719/2020 přijatá dne 3. února 2020. 

Stávající stav likvidace odpadních vod: Původní vyvážecí jímka neznámého stavu. 

Odpovědnou osobou nebyl shledán nedostatek. Žádost je doporučena k dalšímu vyřízení. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany vyhovuje Žádosti o poskytnutí podpory na Domovní čistírnu odpadních 

vod č. j.: ŽP/2719/2020.  

Rada města Sedlčany za účelem věcného naplnění Žádosti schvaluje uzavřít Smlouvu 

o poskytnutí podpory (veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu města Sedlčany 

na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2020 s podporovanou aktivitou 

„Výstavba domovních čistíren odpadních vod“), a to pro případ žadatele, na čištění odpadních 

vod z nemovitosti Oříkov.  

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

uzavřením schváleného smluvního ujednání.“ 

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 34-603/2018-2022. 

 

4.15 Městské muzeum Sedlčany; Žádost o zapojení Rezervního fondu organizace 

Žádost o zapojení Rezervního fondu organizace ze dne 21. ledna 2020 přijata Městským úřadem 

dne 28. ledna 2020 a zaevidována pod č. j.: MST/2252/2020. 



 

 

Žadatel: Městské muzeum Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 136, 264 01 Sedlčany; 

IČO 70973431. 

Zapojení prostředků Rezervního fondu organizace do hospodaření roku 2019. Využit bude 

k úhradě ztráty ve výši 40.754,45 Kč. V současné době je výše rezerv v částce 258.017,35 Kč. 

 

Diskuse: 

▪ bez příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany s využitím příslušných ustanovení § 30 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

schvaluje využití finančních prostředků z Rezervního fondu Městského muzea Sedlčany, 

příspěvkové organizace, ve výši 40.754,45 Kč, a to za účelem vyrovnání ztráty hospodaření 

roku 2019 u tohoto subjektu.“ 

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 34-604/2018-2022. 

 

4.16 Pečovatelská služba Sedlčany; Veřejnoprávní smlouva o dotaci / příspěvku 

na poskytování sociální služby ze zdrojů Středočeského kraje 

Pan starosta RM seznámil se sdělením Středočeského kraje, které je reakcí na naši Žádost 

o dotaci na činnost Pečovatelské služby Sedlčany a zároveň výzvou k následným 

administrativním krokům, nezbytným pro přijetí schválené dotace. 

Žádoucí je doplnění některých údajů do smluvního ujednání a schválení připraveného návrhu 

Smlouvy. Návrh je vzorový, připravený právními zástupci poskytovatele finanční podpory. 

Vzor smluvního ujednání je shodný s rokem předchozím. 

 

Diskuse: 

▪ nad doplněním údajů do smluvního ujednání. 

 

Usnesení: 

„Rada města Sedlčany schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o dotaci / příspěvku na poskytování 

sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem 

sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2020, evidenční číslo 

poskytovatele S-1219/SOC/2020, která je uzavírána se Středočeským krajem, se sídlem Praha, 

Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5; IČO 70891095, v postavení poskytovatele dotace. Výše 

dotace na rok 2020 činí 1.231.600,00 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 34-605/2018-2022. 

 

 

5. Diskuse 

 

5.1 Služby spojené s distribucí periodika RADNICE; přednesl Ing. Josef Soukup  

Jmenovaný uvedl způsob distribuce periodika na místo určení adresátům (zkušenost u jednoho 

z bytových domů) resp. neuložení posledního čísla periodika vložením do domovních schránek; 

pouhé položení pracovníkem distribučního subjektu do společných prostor domu (stupně 

schodiště).  



 

 

Dotázal se na subjekt doručovatele. 

Pan starosta odpověděl, že se jedná o Českou poštu, s. p. 

 

Diskuse: 

▪ nad zkušenostmi a případem reklamovaného doručování. 

 

Závěr: RM vzala informace radního na vědomí, a to bez přijetí specifického usnesení. Přislíben 

byl dotaz směrem k distributorovi na důvody neplnění sjednaných závazků. Náprava stavu 

žádoucí. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

5.2 Příspěvky občanů na sociálních sítích; přednesl Ing. Josef Soukup 

Jmenovaný radní konstatoval, že se na sociálních sítích vedla diskuse účastníků (příspěvek) 

ohledně údajného prodeje podílu vlastnictví města Sedlčany, a to podniku „Mlékárna 

Sedlčany“. 

Vyslovil názor (představu) ohledně potřeby aktivnější reakce města na sociálních sítích. 

 

Diskuse: 

▪ nad tématem. 

 

Závěr: Nebyl jako úkol definován (personálně; náplní; termínem; kompetencemi; cílem atp.). 

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

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

Dále bez dalšího 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 čtvrtému zasedání Rady města Sedlčany 

(RM č. 34/2018-2022), 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 z přítomných členů 

RM nikdo neomluvil.   

 

Následné jednání RM je podle schváleného plánu (harmonogramu) svoláno na dne 19. února 

2020 (středa v 16:00 hod.; administrativní budova Sedlčany č. p. 32; hlavní zasedací místnost 

ve II. patře). K hlavnímu bodu programu „Sociální péče“ budou přizváni hosté; Mgr. Věra 

Skálová, paní Jana Máchová, zástupkyně subjektu Petrklíč, z. s. 

 



 

 

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

ukončil v čase 18:58 hod. 

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

 

Některé použité zkratky v textu Zápisu: 

BÚ – běžný účet 

ČOV – čistírna odpadních vod 

FV – Finanční výbor 

GP – geometrický plán  

KV – Kontrolní výbor 

KÚ – katastrální úřad 

MK – místní komunikace 

MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR 

OZV – obecně závazná vyhláška 

OŽP – Odbor životního prostředí 

PD – projektová dokumentace  

RM – Rada města Sedlčany 

RO – Rozpočtové opatření 

SoD – Smlouva o dílo 

TDI – technický dozor investora 

TKO – tuhý komunální odpad 

ÚP ČR – Úřad práce ČR 

VB – věcné břemeno 

ZP – znalecký posudek 

ZPF – zemědělský půdní fond 

ZUŠ – Základní umělecká škola 

ŽP – životní prostředí 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


