
 

MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  
 

 

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

č. 48/2018-2022 ze dne 30. září 2020 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 6 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 23. září 2020 (RM 

č. 47/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 48-850/2018-2022); 

 

▪ zprávu o činnosti a plnění úkolů Městské teplárenské společnosti, s. r. o. za první pololetí roku 

2020 s aktualizovanými daty ke dni jejího zpracování a zprávu o připravenosti zařízení 

na zahájenou topnou sezónu 2020 / 2021, sestavenou a okomentovanou panem Ondřejem 

Sůvou, jednatelem uvedené městské obchodní společnosti (RM 48-851/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany:  

▪ schválit směnu pozemků, tj. pozemek parc. č. 516/2, druhem pozemku lesní pozemek, 

způsobem ochrany LPF, o výměře 207 m2, ve vlastnictví města Sedlčany, směnit za pozemek 

parc. č. 528/3, druhem pozemku lesní pozemek, způsobem ochrany LPF, o výměře 121 m2, 

ve vlastnictví žadatelů (FO) o směnu; oba pozemky jsou v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany. Směna 

bude realizována s finančním vyrovnáním dle znaleckého posudku, jehož zhotovení si 

na vlastní náklady zajistí žadatelé (v souboru výroků usnesení RM 48-852/2018-2022); 

 

▪ schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky mezi Ředitelstvím silnic 

a dálnic ČR a městem Sedlčany, podle které se schvaluje vybudování přeložky vodovodu 

k vodojemu na pozemku parc. č. 250/4 v k. ú. Bezmíř, obec Vojkov, ve vlastnictví města 

Sedlčany, tj. stavba přeložky označená investorem jako SO 304.343 Přeložka vodovodu DN 

250 v km 45,100, dle projektové dokumentace stavby „D3 0304 Václavice – Voračice“ (RM 

48-853/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr směny pozemku parc. č. 516/2, 

druhem pozemku lesní pozemek, způsobem ochrany LPF, o výměře 207 m2, ve vlastnictví 

města Sedlčany za pozemek parc. č. 528/3, druhem pozemku lesní pozemek, způsobem ochrany 

LPF, o výměře 121 m2, ve vlastnictví žadatelů, byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského 

úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 48-852/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany přidělila k užívání: 

▪ bytovou jednotku ve čtvrtém patře č. 9 situovanou v Bytovém domě Sedlčany, na adrese 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to na dobu určitou do 31. prosince 2020, počínaje 

dnem 1. října 2020 (RM 48-854/2018-2022). 

 

 

 



 

 

Rada města Sedlčany schválila a vydala: 

▪ Plán zimní údržby místních komunikací města Sedlčany, vypracovaný na zimní období 

od 1. listopadu 2020 do 31. března 2021, sestavený Městským úřadem Sedlčany, Odborem 

dopravy a silničního hospodářství ve spolupráci s jednatelem Sedlčanských technických služeb, 

s. r. o., které provádějí správu místních komunikací ve smyslu zmírňování závad ve sjízdnosti 

a schůdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků a průjezdních úseků silnic, vzniklých 

povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím 

ke společenským potřebám a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací, 

tj.  města Sedlčany (RM 48-855/2018-2022). 

 

 

 


