
 

MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  
 

 

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

č. 49/2018-2022 ze dne 14. října 2020 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 15 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 30. září 2020 (RM 

č. 48/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 49-856/2018-2022); 

 

▪ zprávu o činnosti a plnění úkolů Sedlčanských technických služeb, s. r. o. za první pololetí 

roku 2020 s aktualizovanými daty ke dni jejího zpracování a zprávu o připravenosti na zimní 

údržbu místních komunikací 2020 / 2021, sestavenou a okomentovanou panem Jiřím Daňkem, 

jednatelem uvedené městské obchodní společnosti (RM 49-857/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany: 

▪ schválit prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 2215/2, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 44 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, 

a to žadateli, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní 

cenu 6.600,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 49-858/2018-2022); 

 

▪ schválit směnu pozemků mezi žadatelkou, trvale bytem Sedlčany a městem Sedlčany s tím, 

že žadatelka převede do vlastnictví města Sedlčany nově vytvořený pozemek parc. č. 1269/3 

o výměře 13 m2 (část chodníku), který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 1269/1 

a město Sedlčany převede do vlastnictví žadatelky nově vytvořený pozemek parc. č. 1345/6 

o výměře 8 m2 (přístup na zahradu), oddělený z původního pozemku parc. č. 1345/1, vše 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. a obci Sedlčany. 

Výše uvedená směna bude provedena s finančním vyrovnáním, tzn., že město Sedlčany uhradí 

žadatelce částku 750,00 Kč, tj. rozdíl směňovaných pozemků hodnoty 5 m2 za jednotkovou 

cenu 150,00 Kč/m2 (v souboru výroků usnesení RM 49-859/2018-2022); 

 

▪ schválit směnu pozemků mezi žadateli, oba trvale bytem Sedlčany a městem Sedlčany s tím, 

že žadatelé převedou městu Sedlčany pozemek parc. č. 103/5, druhem pozemku orná půda, 

výměra 114 m2 a město Sedlčany převede do vlastnictví manželů nově vytvořený pozemek 

parc. č. 404/2 výměra 163 m2 (připloceno k jejich zahradě), oddělený z původního pozemku 

parc. č. 404, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, vše v k.  ú. 

Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany. Výše uvedená směna bude provedena s finančním 

vyrovnáním, tzn., že žadatelé uhradí městu Sedlčany částku 4.900,00 Kč, tj. rozdíl 

směňovaných pozemků činící výměru 49 m2 za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2 (v souboru 

výroků usnesení RM 49-860/2018-2022). 

 

 

 

 



 

 

Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku: 

▪ zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr směny pozemků 

na Novoměstském náměstí za účelem vypořádání vlastnictví a sjednocení vlastnictví stavby 

a pozemku (v souboru výroků usnesení RM 49-859/2018-2022); 

 

▪ zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr směny pozemků, tj. pozemku parc. 

č. 103/5, druhem pozemku orná půda, výměra 114 m2 z vlastnictví žadatelů do vlastnictví města 

a pozemku parc. č. 404/2, výměra 163 m2, z vlastnictví města Sedlčany do vlastnictví žadatelů 

(v souboru výroků usnesení RM 49-860/2018-2022); 

 

▪ opakovaně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr prodeje pozemku parc. 

č. st. 334, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 469 m2, jehož součástí je 

stavba – budova bez č. p. / č. e., objekt občanské vybavenosti („úpravna vody“), vše v k. ú. 

a obci Kosova Hora, a to do 31. března 2021 za minimální cenu 2.743.300,00 Kč (RM 49-

861/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ přidělení bytu velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 9/III. patro) v Domově s pečovatelskou 

službou Sedlčany, na adrese ulice 28. října č. p. 173, 264 01 Sedlčany, žadatelům, dosud trvale 

bytem Chlum (RM 49-862/2018-2022); 

 

▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v Bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská 

č. p. 791, 264 01 Sedlčany, (ubyt. jednotka č. 5/II. patro), a to s žadatelkou trvale bytem 

Sedlčany, na dobu určitou, tj. od 15. října do 31. prosince 2020 (RM 49-863/2018-2022); 

 

▪ s ohledem na dřívější vládní nařízení úpravy limitů na platy zaměstnanců příspěvkových 

organizací zřízených městem Sedlčany na rozpočtový rok 2020, včetně případných tzv. 

ostatních osobních nákladů, a to podle předložených žádostí těchto subjektů (Městská knihovna 

Sedlčany č. j.: MST/16769/2020; Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany č. j.: MST/17010/2020; 

Městské muzeum Sedlčany č. j.: MST/17120/2020; Sportovní areály Sedlčany č. j.: 

MST/17443/2020). Úprava bude realizována bez nároků na zvýšení příspěvku města Sedlčany 

z rozpočtu města těmto subjektům na rok 2020 a za předpokladu případného zapojení fondů 

příspěvkových organizací tak, jak je uvedeno v dílčích Žádostech (RM 49-864/2018-2022); 

   

▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, v úplném a účinném znění, a to v rámci akce „Pořízení prvků pro skatepark 

v Sedlčanech“ výběr nejvýhodnější nabídky firmy Mystic Constructions, spol. s r. o., 

IČO 26177358, s nabídkovou cenou 489.565,00 Kč bez DPH, tj. 592.374,00 Kč vč. DPH, 

u které budou práce objednány (v souboru výroků usnesení RM 49-865/2018-2022); 

 

▪ projektový záměr „Rozšíření varovného systému a informačního systému města Sedlčany“, 

jehož předmětem je především integrace stávajících prvků, rozšíření o obousměrné digitální 

bezdrátové hlásiče a doplnění stávajícího digitálního povodňového plánu o nové prvky, přičemž 

se předpokládá na realizaci záměru zajištění finanční podpory z vypsaných dotačních titulů 

(v souboru výroků usnesení RM 49-866/2018-2022); 

 

▪ návrh na redukci činnosti Pečovatelské služby Sedlčany v době trvání nouzového stavu, 

která byla upravena na místní podmínky města Sedlčany podle vydaného Usnesení Vlády ČR 

ze dne 12. října 2020 č. 1028, o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu 

trvání nouzového stavu (v souboru výroků usnesení RM 49-867/2018-2022); 



 

 

 

▪ v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, provedený zápis do Kroniky města 

Sedlčany za rok 2019, který provedla Mgr. Ladislava Beranová, kronikářka města Sedlčany 

(v souboru výroků usnesení RM 49-868/2018-2022); 

 

▪ vyplatit podporu ve výši 20.000,00 Kč z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 alokovaných 

prostředků v 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 trvale bytem Sedlčany, osada Solopysky, na čištění odpadních vod 

z nemovitosti (v souboru výroků usnesení RM 49-869/2018-2022); 

 

▪ vyplatit podporu ve výši 20.000,00 Kč z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 alokovaných 

prostředků v Programu města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém 

období 2020 s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren odpadních vod“, a to pro 

případ žadatelů trvale bytem Sedlčany, osada Libíň, na čištění odpadních vod z nemovitosti 

(v souboru výroků usnesení RM 49-870/2018-2022). 

 


