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264 80 Sedlčany  

 

 

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

č. 56/2018-2022 ze dne 10. února 2021 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 17 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 27. ledna 2021 

(RM č. 55/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 56-964/2018-

2022); 

 

▪ souhrnné Zprávy o činnosti komisí Rady města Sedlčany a zvláštních orgánů města Sedlčany 

za uplynulý rok 2020, které byly vypracovány a předány k projednání předsedy jednotlivých 

komisí (RM 56-967/2018-2022); 

 

▪ a to s ohledem na dopad a účinnost legislativních změn způsobených zákonem 

č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. února 2021, 

do prostředí kalkulace ceny stočného na rok 2021 v lokalitě Sedlčany, změnu v kalkulaci 

provedenou provozovatelem Vodovodní a kanalizační infrastruktury města Sedlčany, tj. 

subjektem 1. SčV, a. s., se sídlem Praha, Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10 (písemnost č. j.: 

ST 2898/2021); (v souboru výroků usnesení RM 56-977/2018-2022). 
 

Rada města Sedlčany stanovila: 

▪ termín pro svolání 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 

2018 – 2022 na pondělí dne 8. března 2021 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční v objektu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany 

(RM 56-965/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit: 

▪ navržený program jednání 14. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto 

volební období (2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 8. března 2021 v čase 

od 17:00 hod. v objektu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (RM 56-966/2018-2022); 

 

▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 1/2021, a to v plném rozsahu aktuálně navržených 

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

na rok 2021 o částku ve výši 18.853 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 

2021 o částku ve výši 15 091 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 

190 211 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 186 449 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto 

opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 bude přebytkový částkou 

3 762 tis. Kč (RM 56-972/2018-2022); 

 

▪ v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, určeného zastupitele pro proces a pořízení Změny č. 2 Územního plánu 

města Sedlčany, kterým je navrhován pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany 

(RM 56-975/2018-2022). 



 

 

 
Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku: 

▪ zajistit vyhotovení geometrického plánu, kterým bude oddělena požadovaná část 

nepotřebného pozemku parc. č. 908/1 v k. ú. a obci Sedlčany. Záměr prodeje pozemku je nutno 

řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a následně předložit Radě města 

Sedlčany, a to za účelem vydání doporučení ke schválení prodeje předmětné části původního 

pozemku (RM 56-968/2018-2022); 

 

▪ aby za účelem naplnění záměru prodeje pozemku parc. č. 946/29, druhem pozemku orná půda, 

o výměře 497 m2 a části pozemku parc. č. 948/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití ostatní komunikace, o výměře cca 31 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany, byl vyhotoven 

potřebný geometrický plán. Záměr prodeje pozemků je nutno řádně zveřejnit na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany a následně předložit Radě města Sedlčany, a to za účelem vydání 

doporučení k prodeji pozemků (RM 56-969/2018-2022); 

 

▪ aby pro potřeby konečného majetkového vypořádání vlastnictví nepotřebného pozemku 

ve stávajícím vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 2940/8, druhem pozemku orná půda, v k. ú. 

a obci Sedlčany byl vyhotoven potřebný geometrický plán, kterým bude pozemek rozdělen 

na dvě části podle vyřizovaných žádostí. Následně bude záměr prodeje nově vzniklých 

pozemků řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a předložen Radě města 

Sedlčany za účelem vydání doporučení k přímému prodeji pozemků ke konečnému rozhodnutí 

(RM 56-970/2018-2022); 

 

▪ zajistit vyhotovení geometrického plánu, kterým bude oddělena požadovaná část 

nepotřebného pozemku parc. č. 814/7, druhem pozemku trvalý travní porost, výměra 103 m2, 

k. ú. a obec Sedlčany (lokalita Pod Cihelným vrchem), který je ve vlastnictví města Sedlčany. 

Záměr prodeje oddělené části pozemku je nutno řádně zveřejnit na úřední desce Městského 

úřadu Sedlčany a následně předložit Radě města Sedlčany, aby tato doporučila prodej pozemku 

Zastupitelstvu města Sedlčany ke schválení (RM 56-971/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila:  

▪ Městskému úřadu Sedlčany, a to v rozvrhu daných kompetencí, zahájit přípravné kroky 

pro pořízení Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany, postupem dle projednaného 

harmonogramu s konečným termínem pro uzávěrku příjmu žádostí do uvedené změny dne 

30. června 2021 (RM 56-974/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 
▪ návrh Smlouvy o poskytování služeb, která je uzavírána mezi městem Sedlčany v postavení 

objednatele a Diakonií Broumov, sociální družstvo, se sídlem Husova č. p. 319, Velká Ves, 

550 01 Broumov; IČO 49289977, jejímž předmětem je zejména umístění a obsluha kontejnerů 

pro sběr použitého textilu a obuvi od obyvatel města Sedlčany a dále zajištění dostatečné 

frekvence vývozu a manipulace s odloženým materiálem v hodnotě služeb za 3 000,00 Kč 

za čtvrtletí bez DPH, a to za dále sjednaných smluvních podmínek (RM 56-973/2018-2022); 

 

▪ podání Žádosti o nadační příspěvek do grantového řízení Nadace ČEZ „Oranžové hřiště“ 

s projektem dokončení obnovy hřiště na minigolf v lokalitě Sedlčany, ulice U Háječku, a to 

v předpokládané hodnotě projektu ve výši 1,5 mil. Kč (v souboru výroků usnesení RM 56-

976/2018-2022); 

 



 

 

▪ zvýšení ročního nájemného vodohospodářského majetku města Sedlčany na rok 2021 

na konečnou částku ve výši 987,000 tis. Kč. Zvýšení nájemného je bez dopadu 

na Zastupitelstvem města Sedlčany dříve schválenou cenu vodného a stočného na rok 2021 

(v souboru výroků usnesení RM 56-977/2018-2022);   

  

▪ přijetí daru ve výši 12 000,00 Kč od subjektu Nadační fond Patronát Sedlčansko, se sídlem 

Vysoký Chlumec č. p. 31, 262 52 Vysoký Chlumec; IČO 26428326, který je určen na realizaci 

projektu „My za Tebou přijedeme“ ve prospěch obdarované příspěvkové organizace, Základní 

umělecké školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany; IČO 

61904287 (RM 56-978/2018-2022); 

 

▪ vypracování a podání žádosti o finanční podporu na zpracování podkladů pro stanovení 

parametrů zvláštní povodně nad vodním dílem III. kategorie, kterým je Sedlčanská retenční 

nádrž, a to podle obsahu nabídky zpracovatele, Vodohospodářský rozvoj, a. s., se sídlem ústředí 

Nábřežní 4, Praha 5 - Smíchov, 150 00 Praha; IČO 47116901, za nabídnutou cenu ve výši 

30 000,00 Kč bez DPH, tj. 36 300,00 Kč včetně DPH (RM 56-979/2018-2022); 

 

▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 Kč/rok 2021/nemovitost, kde příjemcem je 

osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové 

povinnosti za komunální odpad. Dary budou vyplaceny na základě uzavřené Darovací smlouvy, 

a to pro každý schválený dar (případ) samostatně (celkem pro 12 případů činí jejich výše 

9.600,00 Kč); (RM 56-980/2018-2022). 
 


