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

č. 59/2018-2022 ze dne 24. března 2021 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 25 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. března 2021 

(RM č. 58/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 59-1001/2018-

2022); 

 

▪ Výroční zprávu o činnosti za rok 2020 Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace, 

kterou sestavila a k projednání předala paní Blanka Tauberová, ředitelka tohoto subjektu (RM 

59-1002/2018-2022); 

 

▪ Výroční zprávu o činnosti za rok 2020 Městského muzea Sedlčany, příspěvkové organizace, 

sestavenou a předanou k projednání panem Mgr. Davidem Hrochem, ředitelem tohoto subjektu 

(RM 59-1003/2018-2022); 

 

▪ Výroční zprávu o činnosti a působnosti Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, příspěvkové 

organizace, za uplynulé období roku 2020, sestavenou a předanou k projednání panem 

Ing. Martinem Severou, ředitelem subjektu (RM 59-1004/2018-2022); 

 

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

rozsahu, v úplném a účinném znění, předloženou cenovou nabídku na autorský dozor 

projektanta od fyzické osoby pan Lukáš Průcha, IČO 86566890, za cenu 19.000,00 Kč, a to při 

realizaci stavby s názvem „Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč, 

z. s.“ (v souboru výroků usnesení RM 59-1018/2018-2022);  

 

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

rozsahu, v úplném a účinném znění, předloženou cenovou nabídku na pořízení vybavení učeben 

v rámci akce s názvem „Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč, z. 

s.“ od subjektu Pavel Litoš, IČO 65592182, za cenu 263.136,00 Kč bez DPH, tj. za 318.395,00 

Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 59-1019/2018-2022); 

 

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

rozsahu, v úplném a účinném znění, předloženou cenovou nabídku na projekční práce 

dokumentace k územnímu rozhodnutí lokality označené v Územním plánu města Sedlčany č. 9 

projektantem společnosti meeTTime, s. r. o., IČO 05378834, za cenu 162.500,00 Kč bez DPH, 

tj. 196.625,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 59-1020/2018-2022); 

 

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

rozsahu, v úplném a účinném znění, předloženou cenovou nabídku na projektovou dokumentaci 

stavby místní obslužné komunikace propojující Červený Hrádek a osadu Vítěž, předloženou 



 

 

Ing. Janem Kubelkou, IČO 05434823 za cenu 125.000,00 Kč bez DPH, tj. 151.250,00 Kč 

vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 59-1021/2018-2022); 

 

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

rozsahu, v úplném a účinném znění, předloženou cenovou nabídku na pořízení nádrží 

pro automatický zavlažovací systém travnaté plochy hřiště LAS Taverny, předloženou 

subjektem AQUAČOV, s. r. o., IČO 07028695, za cenu 310.718,00 Kč bez DPH, 

tj. 375.969,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 59-1022/2018-2022); 

 

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

rozsahu, v úplném a účinném znění, předloženou cenovou nabídku na výměnu podlahové 

krytiny v objektu administrativní budovy Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482 (uživatelem 

spolek NašloSe) subjektem Havel-Podlahové Centrum, s. r. o., IČO 26689014 s cenou 

77.037,00 Kč bez DPH, tj. 93.215,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení 

RM 59- 024/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ uzavření Smlouvy o výpůjčce pozemku mezi městem Sedlčany, jako půjčitelem a Českým 

svazem chovatelů, základní organizací Sedlčany, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je 

výpůjčka pozemku parc. č. 1645/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití zeleň, 

o výměře 2284 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem realizace zájmové činnosti vypůjčitele. 

Výše uvedená Smlouva se uzavírá bezplatně na dobu určitou, tj. od 1. ledna 2021 

do 31. prosince 2031 (RM 59-1005/2018-2022); 

 

▪ uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 21. prosince 2011 mezi 

městem Sedlčany, jako pronajímatelem a MEDITERROU-Sedlčany, s. r. o., se sídlem Tyršova 

č. p. 161, 264 01 Sedlčany, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor 

– prostory sloužící k podnikání, nacházející se v objektu Sedlčany č. p. 159 v ulici Tyršova, 

a to za účelem poskytování zdravotnických služeb. Výše uvedený Dodatek č. 2 se týká 

pronájmu prostor o celkové výměře 38,20 m2, tj. čekárna o výměře 9,10 m2, ordinace o výměře 

13,10 m2, ordinace o výměře 12,50 m2 a poměrná část soc. zařízení o výměře 3,50 m2. Ostatní 

ujednání citované Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 21. prosince 2011, zůstávají 

tímto Dodatkem č. 2 nezměněna (RM 59-1006/2018-2022); 

 

▪ uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o komplexním provozování Přivaděče pitné vody Benešov 

– Sedlčany, mezi městem Sedlčany, jako vlastníkem a Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o., 

se sídlem Sedlčany, Církvičská č. p. 581, 264 01 Sedlčany, jako provozovatelem, jehož 

předmětem je sjednání výše nájemného. Smluvní strany se dohodly, že nájemné pro rok 2021 

bude činit 350.000,00 Kč (RM 59-1007/2018-2022); 

 

▪ aby smluvním uživatelům nebytových prostor, na které usnesení Vlády ČR o zákazu 

podnikání k utlumení šířící se pandemie koronaviru SARS-Co-V-2 v ČR v plném rozsahu 

dopadla, bylo sníženo nájemné o jeho alikvótní výši za měsíce leden až březen 2021 (v souboru 

výkroků usnesení RM 59-1009/2018-2022); 

 

▪ prodloužení podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 35/IV. patro) na adrese Sedlčany, 

U Školky č. p. 739, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu a podnájemcem bytu, trvale bytem 

Sedlčany, a to na dobu určitou od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 (RM 59-1010/2018-

2022); 

 



 

 

▪ aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 8/II. patro) v Domově s pečovatelskou službou 

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

po zemřelé uživatelce, byl nově přidělen žadatelce, doposud trvale bytem Sedlčany 

(RM 59- 011/2018-2022); 

 

▪ v souladu s příslušným ustanovením § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, využití 

finančních prostředků z Rezervního fondu Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany, 

příspěvkové organizace, Komenského náměstí č. p. 69, 264 01 Sedlčany; IČO 70999104, 

ve výši 49.638,00 Kč, a to za účelem vyrovnání ztráty hospodaření (provozní náklady) roku 

2020 u tohoto subjektu (RM 59-1015/2018-2022); 

 

▪ podání Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (8. výzvy – projekty v rámci operace 

19.2.1.) místní akční skupiny Sedlčansko s projektem „Oprava hasičské zbrojnice Sestrouň“ 

(v souboru výroků usnesení RM 59-1016/2018-2022);  

 

▪ úpravu v položkách ve schváleném rozpočtu města Sedlčany pro rok 2021, Příloha č. 2 

„Obnova a oprava vodohospodářského majetku“, a to tak, že akce „Obnova kanalizačních 

šachet“ v hodnotě 80 tis. Kč bez DPH bude nahrazena za akci „Obměna 2 ks vanových 

kontejnerů na shrabky a písek na ČOV Sedlčany“ v hodnotě 75 tis. Kč bez DPH a 5 tis. Kč 

bude převedeno na akci „ČOV opravy čerpadel“ (v souboru výroků usnesení 

RM 59- 017/2018-2022); 

  

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

rozsahu, v úplném a účinném znění, výběr zhotovitele na akci „Obměna 2 ks vanových 

kontejnerů   na   shrabky  a   písek   na   ČOV   Sedlčany“  (v   souboru  výroků  usnesení 

RM 59-1017/2018-2022); 

 

▪ podání Žádosti o dotaci z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času se záměrem realizovat akumulační nádrže 

pro závlahu hřiště ve Sportovním areálu Taverny (v souboru výroků usnesení 

RM 59- 023/2018-2022);  

 

▪ na základě uplatněných Žádostí fyzických osob v počtu 2 případů (podrobně uvedeno 

v příslušných spisech vedených na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; 

č. j.: SOC/4926/2021; č. j.: SOC/5784/2021, 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 2 případy činí jejich výše 1.600,00 Kč); (RM 59-1025/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala: 

▪ zamítavé stanovisko k Žádosti FO, trvale bytem Sedlčany, o odprodej části pozemku parc. 

č. 613/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, v k. ú. a obci 

Sedlčany (ve skutečnosti část veřejné zeleně), o výměře cca 47 m2 (RM 59-1008/2018-2022); 

 

▪ souhlasné stanovisko pořadateli (žadateli) k tomu, aby se dne 24. července 2021 mohla konat 

v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, rychlostní zkouška v rámci závodu „Rally sprint série a MČR 

historických automobilů – Rally Příbram“, a to na trase na území osady Sestrouň, Zberaz, 

Hradiško a Vítěž, vše za podmínek dodržení všech bezpečnostních, hygienicko-epidemických, 



 

 

informačních a dalších předpisů kladeným na pořadatele závodů a dále za podmínky uvedení 

užívaného majetku do původního stavu (RM 59-1012/2018-2022); 

 

▪ souhlas s uzavřením Nájemní smlouvy za účelem užívání jedné místnosti v objektu Sokolovna 

Sedlčany jako hudební zkušebny, a to za podmínek v návrhu Nájemní smlouvy uvedených 

a na základě výsledků předchozího výběrového řízení vypsaného Sportovními areály Sedlčany, 

příspěvkovou organizací za účelem využití volné kapacity prostor (ST 5933/2021); 

(RM 59- 013/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby postupem podle příslušných ustanovení 

zákona o obcích, blíže upřesněným metodickým pokynem Ministerstva vnitra ČR, provedl 

administrativní proces k naplnění snížení nájemného o jeho alikvótní výši za měsíce leden až 

březen 2021, a to smluvním uživatelům nebytových prostor, na která usnesení Vlády ČR ve věci 

utlumení šířící se pandemie koronaviru SARS-Co-V-2 v plném rozsahu dopadla (případy 

uživatelských vztahů jsou uvedeny v Příloze tohoto výroku usnesení); (v souboru výkroků 

usnesení RM 59-1009/2018-2022); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit přípravu, vyhotovení a podání Žádosti 

o dotaci na projekt pod názvem „Oprava hasičské zbrojnice Sestrouň“ (v souboru výroků 

usnesení RM 59-1016/2018-2022); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, provést přípravu a zajistit podání Žádosti 

o dotaci z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 

ze Středočeského Fondu sportu a volného času se záměrem realizovat akumulační nádrže 

pro závlahu hřiště ve Sportovním areálu Taverny (v souboru výroků usnesení 

RM 59- 023/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany stanovila: 

▪ a to s účinností ode dne 1. května 2021, změnu a rozšíření doby poskytování terénních služeb 

Pečovatelské služby Sedlčany, organizační složky města Sedlčany, podle schváleného rozvrhu 

činnosti, ve kterém lze poskytované služby sjednávat a vykonávat a který je Přílohou tohoto 

usnesení (RM 59-1014/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla: 

▪ o provedení prací na akci s názvem „Obměna 2 ks vanových kontejnerů na shrabky a písek 

na ČOV Sedlčany“ společností 1. SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10, 

za cenu 75.000,00 Kč bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 59-1017/2018-2022).  

 

Rada města Sedlčany pověřila: 

▪ výkonem autorského dozoru projektanta dle § 152 odst. 4. zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) při realizaci stavby 

pod názvem „Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s.“, pana 

Lukáše Průchu, členské číslo ČKAIT 0012722 (v souboru výroků usnesení RM 59-1018/2018-

2022);    

 

▪ výkonem technického dozoru stavebníka dle §152 odst. 4. zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) při realizaci stavby 

s názvem „Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s.“, 



 

 

Ing. Tomáše Langera, členské číslo ČKAIT 0012688 (v souboru výroků usnesení 

RM 59- 018/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany zrušila: 

▪ své usnesení č. RM 43-773/2018-2022 z důvodu neschopnosti plnění díla dodavatelem 

(„Pořízení a instalace nádrží pro automatický zavlažovací systém travnaté plochy hřiště LAS 

Taverny); (v souboru výroků usnesení RM 59-1022/2018-2022). 


