
 
MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

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

č. 50/2018-2022 ze dne 21. října 2020 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 12 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 14. října 2020 

(RM č. 49/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 50-871/2018-

2022); 

 

▪ přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2020 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I – IX / 2020) 

s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 30. září 2020 ve výši 212.112,08 tis. Kč, 

což představuje 84,51 % plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 

30. září 2020 ve výši 185.801,90 tis. Kč, což představuje 75,47 % schváleného předpokladu 

rozpočtu (RM 50-872/2018-2022); 

 

▪ zprávu o otevírání a posouzení nabídek v rámci akce „Obnova hřiště minigolfu v parku 

Háječek, Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM 50-881/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit: 

▪ nepotřebného pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 209, druhem pozemku zahrada, 

výměra 88 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, a to žadatelům, trvale bytem Praha a trvale bytem 

Sedlčany (podíl id. ½ pozemku do SJM) a trvale bytem Sedlčany (podíl id. ½), za jednotkovou 

cenu 150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 13.200,00 Kč (v souboru výroků 

usnesení RM 50-873/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku: 

▪ aby záměr prodeje nepotřebného pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 209, druhem 

pozemku zahrada, výměra 88 m2, v k. ú. a obci Sedlčany byl řádně zveřejněn na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 50-873/2018-2022); 

 

▪ aby záměr pronájmu uvolněných nebytových prostor (prostory sloužící k podnikání; 

administrativa) v objektu Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482 (tj. kancelář o výměře 25,70 m2), 

byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení 

RM 50-877/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IV-12-6026951/VB/01“, stavba: Sedlčany – NN pro p. č. 1508/7, mezi ČEZ Distribuce, a. s., 

se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě 

plné moci ze dne 8. února 2019, evidenční č. PM/II-036/2019, společností ENERGON 

Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako budoucím oprávněným 

a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 



 

 

na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 1530/20, parc. č. 1530/6, 

parc.  č. 1504/16 a parc. č. 1504/1, vše v k. ú. a obci Sedlčany, za účelem zřízení, provozování, 

údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN 0,4 kV (elektro přípojka 

pro zahrádku). Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 35.100,00 Kč, 

včetně DPH (RM 50-874/2018-2022); 

 

▪ aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 2/I. patro) v Domově s pečovatelskou službou 

Sedlčany, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 172, 264 01 Sedlčany, který byl uvolněn 

po zemřelém uživateli, byl nově přidělen žadateli, dosud trvale bytem Sedlec-Prčice (RM 50-

875/2018-2022); 

 

▪ prodloužení doby trvání Smlouvy o poskytnutí ubytování v Bytovém domě Sedlčany, 

na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 11/IV. patro), která je 

uzavřena s nájemcem, trvale bytem tamtéž (přidělení schváleno Radou města Sedlčany dne 

22. července t. r.) na dobu určitou, tj. do dne 31. prosince 2020 (RM 50-876/2018-2022); 

 

▪ ukončení smluvního vztahu, tj. ukončení platnosti Smlouvy o nájmu nebytových prostor 

uzavřené dne 1. září 2016 mezi Advokátní kanceláří, se sídlem Praha, Velflíkova 4, Praha 6, 

jako nájemcem, a městem Sedlčany jako pronajímatelem, a to dohodou smluvních stran ke dni 

31. října 2020 (v souboru výroků usnesení RM 50-877/2018-2022); 

  

▪ aby v návaznosti na opatření, která přijala vláda ČR v rámci šířící se epidemie koronaviru, 

bylo nájemcům, kteří na základě uzavřených smluvních vztahů s městem Sedlčany provozují 

v nebytových prostorách ve vlastnictví města Sedlčany služby, které v důsledku vyhlášení 

druhého nouzového stavu v roce 2020 (druhá vlna pandemie) nebylo možno provozovat 

(uzavřené prodejny a provozovny), bylo prominuto nájemné za IV. čtvrtletí roku 2020, a to 

postupem a způsobem, který umožňuje zákon o obecním zřízení. Obdobně bude postupováno 

i v případě užívání veřejných prostranství u uzavřených provozoven. Výčet případů je přílohou 

k tomuto usnesení (v souboru výroků usnesení RM 50-878/2018-2022); 

 

▪ podání žaloby proti rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 31. srpna 2020, č. j. 

MMR-44755/2020-26, s vedlejším účastníkem řízení, kterým je Centrum pro regionální rozvoj 

ČR, státní příspěvková organizace MMR ČR; IČO 04095316, se sídlem Praha, U Nákladového 

nádraží 3144/4, Praha 3 (RM 50-880/2018-2022); 

 

▪ objednat zpracování a podání Žádosti o finanční podporu na projekt pod názvem „Vybudování 

digitálního povodňového plánu, varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi 

pro město Sedlčany, a to podle akceptované nabídky ze dne 19. října 2020, kterou podala firma 

ACCON managers & partners, s. r. o., se sídlem Praha, Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7 – 

Bubeneč; IČO 26724791, za celkovou cenu 70.000,00 Kč bez DPH (RM 50-882/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem 

Sedlčany:  

▪ prominout úhradu smluvního nájemného za IV. čtvrtletí roku 2020, a to nájemcům nebytových 

prostor v případech smluvního užívání na zajištění jim svěřeného majetku města Sedlčany, 

kterým v důsledku vyhlášení druhého nouzového stavu v roce 2020 (druhá vlna pandemie) 

nebylo umožněno podnikat (uzavřené prodejny a provozovny); (v souboru výroků usnesení 

RM 50-878/2018-2022). 

 

 



 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ s využitím prostředků Investičního fondu příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany, 

a to na nákup nabíjecího přístroje na nabíjení baterií pro pohon rolby, v nabídkové ceně 

40.051,00 Kč, neboť stávající zařízení na nabíjení pohonu stroje je dále neopravitelné (RM 50-

879/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla: 

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

malého rozsahu, v úplném a účinném znění, v rámci akce „Obnova hřiště minigolfu v parku 

Háječek, Sedlčany“ o výběru nejvýhodnější nabídky firmy Czech Minigolf, s. r. o., IČO 

09149325, s nabídkovou cenou 330.578,00 Kč bez DPH, tj. 399.999,38 Kč vč. DPH (v souboru 

výroků usnesení RM 50-881/2018-2022).  


