
 
MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

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

č. 53/2018-2022 ze dne 9. prosince 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 25. listopadu 2020 

(RM č. 52/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 53-913/2018-2022); 

 

▪ informace a základní údaje ohledně tvorby územně plánovací dokumentace, a to spolu 

s možnostmi uplatňování prvků regulace, kterou přednesla a okomentovala Ing. Veronika 

Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování na Městském úřadu Sedlčany (RM 

53-914/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit: 

▪ variantu č. 2 návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2021, kterou upravila rozvrh výdajů 

uvedený v příloze přijatého usnesení zn. RM 52-893/2018-2022, kterým navrhuje za prioritně 

podporovanou investiční akci roku 2021 finanční podporu projektu revitalizace veřejného 

prostranství – „Sportovního areálu Luční“. Navrhovaná výdajová ani příjmová strana rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2021, uvedená v usnesení zn. RM 52-893/2018-2022, se tímto nemění 

(RM 53-916/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 
▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 5/2020, 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 1.128,00 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 

2020 o částku 2.395,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 

253.291,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 249.955,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto 

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

3.336,00 tis. Kč (RM 53-915/2018-2022); 

 

▪ aby v souladu s podanou žádostí byl smluvní vztah platnosti Smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího k podnikání uzavřený dne 9. července 2015, a to za účelem provozu ordinace 

s čekárnou a sociálním zařízením v objektu Sedlčany č. p. 159 v ulici Tyršova, který je využíván 

pro poskytování zdravotnických služeb – kožní ordinace, ukončen dohodou ke dni 31. prosince 

2020 (v souboru výroků usnesení RM 53-917/2018-2022); 

 

▪ uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě ze dne 10. prosince 2009 mezi obcí Nalžovice, jako 

pronajímatelem a městem Sedlčany, jako nájemcem, která se týká pronájmu pozemků parc. č. 



1966, parc. č. 1965, parc. č. st. 185, parc. č. 186, parc. č. 290, parc. č. 292 a parc. č. 293, vše v k. 

ú. Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice, a to za účelem provozování „Rekreačního zařízení 

Častoboř“. Smluvní vztah se prodlužuje na dobu určitou, tj. od 1. ledna 2021 do 31. prosince 

2022, při zachování stávající výše nájemného, která činí 209 574,00 Kč/rok (RM 

53-918/2018-2022); 

 

▪ úpravu přílohy k usnesení zn. RM 52-908/2018-2022, kterým byly schváleny mimořádné 

odměny vedoucím pracovníkům za plnění úkolů nad rámec svých pracovních povinností 

za období druhého pololetí roku 2020, tj. jednatelům obchodních společností a ředitelům 

příspěvkových organizací města Sedlčany. Pro případ ředitele 1. základní školy Sedlčany 

a 2. základní školy - Školy Propojení Sedlčany se přiznaná mimořádná odměna navyšuje 

na konečnou částku ve výši 100 % měsíční odměny (RM 53-922/2018-2022); 

 

▪ sestavený harmonogram jednacích dní, a to spolu s definovaným hlavním bodem Programu 

jednání Rady města Sedlčany na první pololetí roku 2021, a návrh na stanovení termínů 

pro svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany na uvedené časové období (RM 

53-924/2018-2022); 

 

▪ návrh Rámcové smlouvy o dodávce služeb povahy informačních technologií, systémů 

a bezpečnosti administrativních výkonů a stability provozu, která je uzavírána s panem Václavem 

Pištěkem, se sídlem Sedlčany, Za Nemocnicí č. p. 1069, 264 01 Sedlčany; IČO: 12532738; 

na dobu určitou do dne 31. prosince 2021 za definovaných ostatních smluvních podmínek (RM 

53-925/2018-2022); 

 

▪ ceník pro publikace vydávané městem Sedlčany, a to dle návrhu Bc. Markéty Křivské, vedoucí 

Turistického informačního centra Sedlčany. Prodejní cena publikace „Historie cestovního ruchu 

na Sedlčansku“ je 110,00 Kč; publikace „Město Sedlčany a jeho občané“ je 60,00 Kč a publikace 

„Příručky pro městskou policii“ je 110,00 Kč (RM 53-926/2018-2022); 

 

▪ Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů, která je 

uzavírána se společností GDPR Systems, s. r. o.; IČO 24848638; se sídlem Praha, Olivova 

2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, a to na dobu trvání jednoho roku do 31. prosince 2021 (RM 

53-927/2018-2022). 

    

Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku: 

▪ aby s žadatelkou, MUDr. Kateřinou Starkovou, s. r. o., byla uzavřena příslušná Dohoda 

o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (v souboru výroků 

usnesení RM 53-917/2018-2022); 

 

▪ zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr směny nově vzniklého pozemku 

parc. č. 3145, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 70 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, 

ve vlastnictví města Sedlčany, který dosud užívala jako přisloučenou část pozemku parc. č. 

1902/1, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 3094 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, 

žadatelka, za žadatelčin spoluvlastnický podíl, tj. id. ¼ pozemku parc. č. 1862/4, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o celkové výměře 325 m2, v k. ú. 

a obci Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 53-919/2018-2022); 

 



▪ aby požádal město Benešov o odprodej pozemku parc. č. 2406/5, druhem pozemku zastavěná 

plocha, o výměře 32 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 2406/2, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, vše v k. ú. Benešov u Prahy, obec 

Benešov, neboť se jedná o pozemek, který je zastavěn objektem občanské vybavenosti (bez č. p. / 

č. e.) ve vlastnictví města Sedlčany (Vodojem Šiberna); (RM 53-920/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala souhlas: 
▪ k přijetí darů do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace města 

Sedlčany, které obdarovaný subjekt použije pro výkon hlavní činnosti dle Zřizovací listiny. 

Celková hodnota darů je 39.411,68 Kč (200 svazků, z toho 198 knih, 1 AV Media 

a 1 hudebnina); (RM 53-921/2018-2022); 

 

▪ v souladu se Smlouvou o nájmu areálu Nemocnice Sedlčany ze dne 18. prosince 2017, s tím, 

aby provedené stavební práce za období roku 2020 byly započítány proti nájemnému v celkové 

částce 0,00 Kč a dále k zápočtu vzájemných pohledávek a závazků ve výši 1.566.510,00 Kč jako 

roční nájemné za rok 2020 snížené o odpuštěnou částku 522.170,00 Kč. Konečný stav 

pohledávek nájemce MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. ke dni 31. prosince 2020 činí 

7.901.643,56 Kč (RM 53-923/2018-2022). 

 

 


