
 

MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  
 

 

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM 

č. 46/2018-2022 ze dne 16. září 2020 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 19 specifických usnesení, a to 

v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  

▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 2. září 2020 (RM 

č. 45/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 46-822/2018-2022); 

 

▪ předloženou zprávu o hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavebních prací 

na komunikaci v ulici Na Morávce a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění rozhodla o výběru 

nejvýhodnější nabídky subjektu Údržba silnic, s. r. o.; IČO 61681199, v hodnotě 

1.776.604,06 Kč bez DPH, tj. 2.149.690,91 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 46-

834/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany:  

▪ a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění 

pozdějších předpisů a postupem podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, vydat Změnu č. 1 Územního plánu města Sedlčany (RM 46-823/2018-2022); 

 

▪ schválit prodej pozemku parc. č. 1462/2 o výměře 50 m2, druhem pozemku zastavěná plocha 

a nádvoří v k. ú. a obci Sedlčany, a to žadatelům, oba trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou 

cenu 500,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 25.000,00 Kč (v souboru výroků 

usnesení RM 46-825/2018-2022); 

 

▪ schválit a projednat navržený Program jednání 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany pro toto volební období (2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 5. října 2020 

v čase od 17:00 hod. ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (RM 46-

828/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby se spoluvlastníky pozemků, které jsou 

zatíženy tělesem Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany, evidovaných na LV 8 pro k. ú. 

Nesvačily u Bystřice, obec Bystřice, a dále k pozemku parc. č. 784/27 (vizte LV 43 evidované 

pro k. ú. a obec Kosova Hora), kterého vlastníkem je ZS Kosova Hora, a. s., byly uzavřeny 

příslušné Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, na základě kterých 

bude uvedeným vlastníkům vyplacena jednorázová náhrada v celkové výši 118.345,00 Kč,  a to 

v souladu s dříve uzavřeným smluvním vztahem (smlouva o smlouvě budoucí); (RM 46-

824/2018-2022); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr prodeje pozemku parc. č. 1462/2 

o výměře 50 m2, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Sedlčany byl řádně 



 

 

zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 46-

825/2018-2022); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zpracovat návrh tzv. Manuálu pro zábor 

veřejného prostranství (zeleně), a to k podnikatelským účelům na vytvoření předzahrádky 

k provozovnám pohostinství na náměstí T. G. Masaryka, v termínu předložení nejpozději 

do zahájení jednání Rady města Sedlčany dne 14. října 2020 (RM 46-839/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ a to na období zbytku druhého pololetí roku 2020 (16. září 2020 až 31. prosince 2020), 

upravený Program jednání Rady města Sedlčany (původní usnesení zn. RM 39-686/2018-

2022), kterým jsou stanoveny závazné termíny jednání tohoto orgánu města Sedlčany 

(harmonogram) a hlavní nosná programová témata jednání a dále návrh předběžných termínů 

pro svolání veřejných zasedání Zastupitelstva města Sedlčany na uvedené období, který sestavil 

a předložil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany (RM 46-826/2018-2022); 

 

▪ přijetí daru ve výši 41.000,00 Kč od subjektu Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., se sídlem 

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4; IČO 29005469, který je určen pro program 

kolegiální podpory a na nákup knih pro účely vzdělávání ve prospěch obdarované příspěvkové 

organizace, 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 

264 01 Sedlčany; IČO 48954004 (RM 46-829/2018-2022); 

 

▪ pro případ Žádosti 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, využití finančního přeplatku 

záloh za vodné a stočné v celkové výši 29.989,00 Kč za rok 2019, který dle návrhu subjektu 

bude použit v souladu se Žádostí školy a její potřebou (RM 46-831/2018-2022); 

 

▪ na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 (č. j.: 

MST/18254/2020), doručené žadatelem v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon 

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

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a další zákony, 

a to za podmínek a ve výši finanční podpory, která je uvedena v individuálním návrhu sestavené 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory na činnost a aktivity žadatele v roce 

2020, finanční dotaci v částce podpory 3.000,00 Kč (Memoriál Bóži Karlíka); (v souboru 

výroků usnesení RM 46-833/2018-2022); 

 

▪ ustanovit komisi pověřenou hodnocením nabídek, pro výběr dodavatele stavby pod názvem 

„Obnova hřiště minigolfu v parku Háječek, Sedlčany“, která bude pracovat ve složení 

Ing. Miroslav Hölzel, Mgr. Zdeněk Šimeček, Ing. Tomáš Langer, pan Jiří Daněk a paní Iva 

Voháňková.  

Náhradníky jsou Ing. Vojtěch Hlaváček, Ing. Aneta Šnellerová, pan Daniel Hamberger, 

pan Luboš Klouda a Ing. Blanka Vilasová. 

Ostatní části výroku zn. RM 45-815/2018-2022 zůstávají nezměněny (první dva odstavce); 

(RM 46-836/2018-2022); 

 

▪ uzavření Dohody o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem (město Sedlčany) 

a provozovatelem Městské vodovodní a kanalizační infrastruktury Sedlčany pro výpočet 

přiměřeného zisku z použitého kapitálu pro vodné a Dohody o rozdělení vloženého kapitálu 

mezi vlastníkem a provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu 

pro stočné, a to pro rok 2021, za podmínek ve smluvních ujednáních uvedených (RM 46-

837/2018-2022); 



 

 

 

▪ na návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru vnitřních věcí, upravený Kalendář oddacích dnů 

na rok 2021, ve kterých bude zajištěna služba oddávajících a v jehož časových limitech bude 

správním orgánem závazně rozhodováno (RM 46-838/2018-2022); 

 

▪ s termínem od 21. září 2020 navrhovanou změnu provozní doby odbavovací haly Dopravního 

terminálu Sedlčany v čase od 05:00 hod. do 20:00 hod., a to sedm dní v týdnu (pondělí 

až neděle); (RM 46-840/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany stanovila: 

▪ termín pro svolání 12. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 

2018 – 2022 na pondělí dne 5. října 2020 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany se uskuteční ve Společenském sále KDJS Sedlčany (RM 46-827/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala souhlas: 

▪ s předloženým návrhem ředitele 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, se sídlem 

Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany, na předfinancování projektu MŠMT ČR pod 

názvem „Šablony III, konkrétní šablony 3. II/1 školní asistent“ ve výši 117.000,00 Kč 

z rozpočtu žadatele (školy), který bude sanován uvedenou částkou rozpočtem města Sedlčany 

(RM 46-830/2018-2022); 

 

▪ s předloženým návrhem ředitele 1. základní školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Primáře 

Kareše 68, 264 01 Sedlčany, na předfinancování projektu MŠMT ČR pod názvem č. 02 20 080 

– Šablony III; OP VVV č. 02 20 080 Šablony III „Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ“ ve výši 

200.000,00 Kč na nákup 20 ks výukových tabletů z rozpočtu žadatele (školy), který bude 

sanován uvedenou částkou rozpočtem města Sedlčany (RM 46-832/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany revokovala: 

▪ s náhradou část usnesení zn. RM 45-813/2018-2022 (třetí odstavec), kterým byla mimo jiné 

ustanovena komise pověřená hodnocením nabídek pro výběr dodavatele stavby pod názvem 

„Výstavba sportovně rekreační zóny Luční ul., Sedlčany“, s tím, že nově schvaluje ustanovit 

komisi pověřenou k hodnocení nabídek, pro výběr dodavatele výše uvedené stavby, která bude 

pracovat ve složení Ing. Miroslav Hölzel, Ing. Martin Havel a pan Petr Kuthan. Náhradníky 

jsou Ing. Aneta Šnellerová, Ing. Vojtěch Hlaváček a pan Jiří Daněk. 

Ostatní části výroku zn. RM 45-813/2018-2022 zůstávají nezměněny (první dva odstavce); 

(RM 46-835/2018-2022). 


