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

č. 51/2018-2022 ze dne 11. listopadu 2020 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 9 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 21. října 2020 

(RM č. 50/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 51-883/2018-

2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ Rozpočtové opatření č. 4/2020, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených 

rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2020 o částku ve výši 1.168,00 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 

2020 o částku 1.360,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 

252.163,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 247.560,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání 

tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 bude přebytkový 

částkou 4.603,00 tis. Kč (RM 51-884/2018-2022); 

 

▪ podle předloženého návrhu Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, „Plán inventarizace 

majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany ke dni 31. prosince 2020“, a to včetně složení 

hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí s tím, že inventura bude 

zahájena dne 1. prosince 2020 a ukončena nejpozději dne 31. ledna 2021 (vizte přílohy, které 

jsou nedílnou součástí tohoto Zápisu z 51. jednání RM, tj. Plán inventarizace majetku, závazků 

a pohledávek města Sedlčany ke dni 31. prosince 2020, hlavní inventarizační komise, dílčí 

inventarizační komise); (RM 51-886/2018-2022); 

 

▪ aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 4/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 smluvním uživateli, byl nově přidělen žadateli, dosud trvale bytem Sedlčany (RM 

51-887/2018-2022); 

 

▪ finanční podporu pro AVALONE, z. s., právní forma: zapsaný spolek; IČO 22844511; se 

sídlem žadatele na adrese Sedlčany, osada Libíň č. p. 27, 264 01 Sedlčany, v částce podpory 

5.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 51-889/2018-2022); 

 

▪ na základě podané Žádosti o uvolnění finančních prostředků (č. j.: ŽP/22371/2020 přijatá dne 

9. listopadu 2020) vyplatit podporu ve výši 20.000,00 Kč z rozpočtu města Sedlčany na rok 

2020 alokovaných prostředků s ohledem na uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace ze dne 24. února 2020, a to z Programu města Sedlčany na podporu kvality životního 

prostředí v rozpočtovém období 2020 s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren 

odpadních vod“, pro případ žadatele trvale bytem Sedlčany, osada Oříkov, na čištění odpadních 

vod z nemovitosti v uvedené osadě (v souboru výroků usnesení RM 51-891/2018-2022). 



 

 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany: 

▪ schválit prodej nepotřebných pozemků ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 219/2, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 374 m2 a parc. č. 774/3, 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 230 m2, vše 

v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany (lokalita Štileček), a to žadateli, trvale bytem Praha, 

za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. celkem 604 m2 za celkovou kupní cenu 60.400,00 Kč 

(v souboru výroků usnesení RM 51-885/2018-2022); 

 

▪ schválit a podpořit Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 (č. j.: 

MST/22338/2020), která byla podána 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, 

subjektem se sídlem podnikání Praha, a to částkou 40.000,00 Kč, s využitím poskytovaných 

prostředků na podporu realizace a vydání knihy s názvem „Na cvičišti SS“ s podtitulem 

o historii města Sedlčany a okolí v letech druhé světové války v čase po záboru oblasti a zřízení 

výcvikového prostoru Waffen-SS v letech 1943-1945 (RM 51-890/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr prodeje nepotřebných pozemků 

ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 219/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

neplodná půda, o výměře 374 m2 a parc. č. 774/3, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití ostatní komunikace, o výměře 230 m2, vše v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, byl řádně 

zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 51-

885/2018-2022); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, uzavřít Dodatek k Nájemní smlouvě, kterým 

bude uživatelský vztah, resp. doba užívání provozovny restaurace s kavárnou na Zimním 

stadionu Sedlčany, Zberazská č. p. 152, 264 01 Sedlčany, prodloužena do dne 30. listopadu 

2025, a to s ohledem na vložené investice do objektu ze strany uživatele (v souboru výroků 

usnesení RM 51-888/2018-2022);  

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, aby ve lhůtě nejpozději do 30 

kalendářních dnů, a to bezhotovostním převodem z účtu města Sedlčany na bankovní účet 

příjemce (zdroj: Smlouva o poskytnutí podpory), který náleží žadateli, vlastníku podpořeného 

objektu rodinného domu na vyhotovení domovní čistírny odpadních vod, převedl částku 

podpory v maximální možné výši 20.000,00 Kč (případ č. j.: ŽP/2719/2020 ve spojení s č. j.: 

ŽP/22371/2020); (v souboru výroků usnesení RM 51-891/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyhověla:     

▪ Žádosti o prominutí nájemného na IV. čtvrtletí roku 2020 (č. j. MST/22546/2020), která byla 

podána smluvními uživateli provozovny restaurace s kavárnou na Zimním stadionu Sedlčany, 

Zberazská č. p. 152, 264 01 Sedlčany, a to z důvodu vynuceného uzavření provozovny 

s ohledem na Vládou ČR vyhlášený 2. nouzový stav (pandemie Covid-19) v roce 2020 

(v souboru výroků usnesení RM 51-888/2018-2022);  

 

▪ Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 (č. j.: MST/21714/2020), 

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 schválené výši finanční podpory (5.000,00 Kč), která je uvedena 

v individuálním návrhu sestavené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory 

na činnost a aktivity AVALONE, z. s. (vydání kalendáře; ochrana dětí před úrazy popálením) 

v roce 2020 (v souboru výroků usnesení RM 51-889/2018-2022). 

 

 

 

   


