
 
MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 
264 80 Sedlčany  

 

 

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

č. 57/2018-2022 ze dne 24. února 2021 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 11 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 10. února 2021 

(RM č. 56/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 57-981/2018-

2022); 

 

▪ zprávu o činnosti a výkonech v oblasti poskytovaných zdravotnických služeb a jejich struktuře 

(lékařských a služeb souvisejících) společností MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. za rok 2020 

a zprávu o předpokládaném vývoji poskytovaných služeb a investičních záměrech společnosti 

na rok 2021, případně následných v prostředí objektu Nemocnice Sedlčany, který společnost 

užívá na základě nájemního vztahu (RM 57-982/2018-2022); 

 

▪ informaci Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, který po konzultaci s právním 

zástupcem města Sedlčany a rovněž v návaznosti na platný územní plán (schválená Změna č. 1) 

nedoporučil prodej zájmového pozemku parc. č. 758/9 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, 

do vlastnictví žadatele, trvale bytem Příbram (v souboru výroků usnesení RM 57-983/2018-

2022); 

 

▪ zprávu o otevírání a posouzení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku pod názvem „Analýza 

možností provozování a poradenské služby k zajištění provozovatele vodohospodářské 

infrastruktury města Sedlčany“, která dokumentuje výsledky veřejné soutěže; (v souboru 

výroků usnesení RM 57-990/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany: 

▪ v souladu se zveřejněným záměrem města Sedlčany (zveřejněno na úřední desce od 18. února 

do 8. března t. r.) schválit na základě žádosti zřízení služebnosti nezbytné cesty na pozemku 

parc. č. 758/9, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha o výměře 78 m2 

v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to za účelem přístupu k oprávněnému pozemku 1/12 v k. ú 

Třebnice pro vlastníka tohoto pozemku a jeho právní nástupce. Je navrhováno věcné břemeno 

– služebnost nezbytné cesty se zřídit bezúplatně na dobu neurčitou (v souboru výroků usnesení 

RM 57-983/2018-2022); 

 

▪ rozhodnout o vypořádání majetkoprávních vztahů mezi městem Sedlčany a Lesy ČR, s. p., 

které souvisí se stavbou „Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany“, resp. s vodojemem 

v lokalitě s místním názvem „Šiberna“ (Benešov) tak, že schválí výkup pozemku parc. č. 

2405/7 ve vlastnictví Lesů ČR, s. p., a to na základě znaleckého posudku č. 8452-003/2021 

ze dne 1. února 2021, za celkovou kupní cenu 51 790,00 Kč (bez DPH), dle cenového předpisu 

a dále, že v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene ze dne 2. listopadu 2010, a v souladu se znaleckým posudkem č. 8380-056/2020 

ze dne 16. května 2020, schválit zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 2405/1 v k. ú. Benešov 



 

 

u Prahy v rozsahu záboru 80 m2 za jednorázovou náhradu ve výši 25 000,00 Kč (bez DPH); 

(v souboru výroků usnesení RM 57-984/2018-2022); 

 

▪ spolufinancování projektu „Zázemí pro sportovní areál na pozemku parc. č. 441“ v rozsahu 

dle podmínek poskytovatele dotace (v souboru výroků usnesení RM 57-989/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě (resp. pachtovní smlouva) mezi městem Sedlčany, jako 

pronajímatelem (propachtovatelem) a Zemědělskou společností Kosova Hora, a. s., se sídlem 

Kosova Hora č. p. 338, 262 91 Kosova Hora, jako nájemcem (pachtýřem), který se týká 

pozemků v k. ú. Doubravice u Sedlčan, tj. část parc. č. 304, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 0,0353 ha z celkové výměry 0,3725 ha 

(v registru půdy LPIS – půdní blok 9203/1), část parc. č. 344 druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 0,0136 ha z celkové výměry 0,5294 (v registru 

půdy LPIS – půdní blok 0201/1, 9201/4), část parc. č. 357 druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace o výměře 0,0159 ha z celkové výměry 0,3427 ha 

(v registru půdy  LPIS – půdní blok 9201/2), část parc. č. 435 druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 0,0090 ha z celkové výměry 0,6067 ha 

(v registru půdy LPIS – půdní blok 9303/3, 9303/7); (RM 57-986/2018-2022);  

 

▪ prodloužit podnájem bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 7/I. patro) na adrese Sedlčany, 

ulice Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem a podnájemcem bytu, trvale 

na ohlašovně Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, a to na dobu určitou 

od 1. března 2021 do 31. prosince 2021 (RM 57-987/2018-2022); 

 

▪ přidělit byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 5/II. patro) v Domově s pečovatelskou službou 

Sedlčany, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 173, 264 01 Sedlčany, který byl uvolněn 

dřívějšími uživateli, žadatelce, dosud trvale bytem Sedlčany (RM 57-988/2018-2022); 

 

▪ podle podmínek dotačního titulu podat Žádost o dotaci z Programu č. 16252 Regionální 

sportovní infrastruktura 2020-2024, výzva 12/2020, Sportovní infrastruktura – Investice 

do 10 mil. Kč s projektem „Zázemí pro sportovní areál na pozemku parc. č. 441“ (v souboru 

výroků usnesení RM 57-989/2018-2022); 

 

▪ 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 10 případů činí jejich výše 

8.000,00 Kč); (RM 57-991/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany pověřila:  

▪ Městský úřad Sedlčany, Odbor investic, přípravou a podáním Žádosti, a to v souladu 

s předloženým návrhem o dotaci z Programu č. 16252 Regionální sportovní infrastruktura 

2020-2024, výzva 12/2020, Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč, s projektem 

„Zázemí pro sportovní areál na pozemku parc. č. 441“ (v souboru výroků usnesení RM 57-

989/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany záměr města Sedlčany (tzv. adresný záměr na základě žádosti společnosti 



 

 

MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.), týkající se pronájmu nebytových prostor – prostory sloužící 

k podnikání, a to v budově Sedlčany č. p. 159 v ulici Tyršova (bývalá Poliklinika Sedlčany) 

o celkové výměře 38,20 m2, tj. ordinaci o výměře 13,10 m2, ordinaci o výměře 12,50 m2, 

čekárnu o výměře 9,10 m2 a poměrnou část soc. zařízení o výměře 3,50 m2, a to za účelem 

poskytování zdravotnických služeb (RM 57-986/2018-2022); 

 

▪ uzavřít s vybraným dodavatelem smluvní ujednání na realizaci akce pod názvem „Analýza 

možností provozování a poradenské služby k zajištění provozovatele vodohospodářské 

infrastruktury města Sedlčany“; vybraným dodavatelem je Vodohospodářský rozvoj 

a výstavba, a. s., se sídlem Praha, Nábřežní 4, 150 00 Praha 5; IČO 47116901, DIČ: 

CZ47116901, ve výši nabídkové ceny 390 tis. Kč bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 

57-990/2018-2022).  

 


