MĚSTO SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 60/2018-2022 ze dne 7. dubna 2021
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 13. 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 24. března 2021
(RM č. 59/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 60-1026/20182022);
▪ zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčanských technických služeb, s. r. o. za rok 2020,
hospodářské a organizační činnosti, zprávu k plnění zadaných úkolů a rozpočtového plánu
subjektu na následující období roku 2021, a to s ohledem na omezení výkonu širšího spektra
služeb a investic žádaných městem Sedlčany vzhledem k důsledkům pandemie a vládních
opatření s negativním dopadem do rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 a 2021 (RM 601028/2018-2022);
▪ v působnosti valné hromady subjektu Sedlčanské technické služby, s. r. o. hospodářské
výsledky této obchodní společnosti za období roku 2020 s tím, že účetní závěrka za rok 2020
svědčí o dosaženém a vyčísleném zisku ve výši 254.902,93 Kč (v souboru výroků usnesení
RM 60-1029/2018-2022);
▪ Oznámení o zápisu dětí do Mateřské školy Sedlčany na školní rok 2021 / 2022. Zápis dětí
bude probíhat v rámci všech třech pracovišť školy (Odloučené pracoviště Sokolovská,
Odloučené pracoviště Na Severním sídlišti, Centrální pracoviště Šafaříkova) distanční formou
v době od 2. května do 16. května 2021 (RM 60-1033/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ na základě legislativních změn a z toho vyplývajících opatření Ministerstva životního
prostředí ČR s dopadem do prostředí města Sedlčany v oblasti organizace, ukládání, sběru,
svozu a likvidace tuhého komunálního odpadu ve městě Sedlčany, v termínu plnění do dne
14. května 2021, připravit a Radě města Sedlčany předložit odborné stanovisko odpadového
hospodáře Sedlčanských technických služeb, s. r. o. k uvedeným změnám spolu s návrhem
nového funkčního a dlouhodobě udržitelného systému organizace sběru a svozu tuhého
komunálního odpadu včetně dopadu do organizace práce, technického zajištění, dokumentace,
evidence, předpokládaných nákladů a platby (poplatkové povinnosti). Za plnění úkolu
odpovídá jednatel Sedlčanských technických služeb, s. r. o. (RM 60-1027/2018-2022);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany
řádně zveřejnil záměr města Sedlčany, týkající se prodeje pozemku parc. č. 89/28, druhem
pozemku ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha, o výměře 26 m2
v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, neboť se jedná o pozemek, který město Sedlčany nepotřebuje

ke své činnosti, a o jehož prodej požádala fyzická osoba vlastnící sousední nemovitost
(RM 60-1032/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ o rozdělení zisku subjektu Sedlčanské technické služby, s. r. o. dosaženého za rok 2020
ve výši 254.902,93 Kč tak, že pro tvorbu základního Fondu rezerv bude převedeno 5 %
z uvedené částky, tj. 12.745,15 Kč a nerozdělený zisk bude ponechán ve výši 95 %, tj. v částce
242.157,78 Kč (v souboru výroků usnesení RM 60-1029/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:
▪ návrh Státního pozemkového úřadu ČR, Pobočka Příbram, na změnu hranice katastrálního
území města Sedlčany. Jedná se o změnu katastrální hranice mezi k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany
a k. ú. a obec Prosenická Lhota v rámci prováděné komplexní pozemkové úpravy v k. ú.
Prosenická Lhota s tím, že vlastníkům pozemků (na LV 1980 pozemek parc. č. 474/4 a parc. č.
472/8 o celkové výměře 55 m2; na LV 1974 pozemek parc. č. 472/9 a parc. č. 474/7 o celkové
výměře 116 m2; na LV 1973 pozemek parc. č. 530/24 o výměře 133 m2; na LV 1799 pozemek
parc. č. 535/3 o výměře 244 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, budou uvedené pozemky
převedeny do k. ú. a obce Prosenická Lhota, a spoluvlastníkům pozemku na LV 490 parc. č.
165/1 o výměře 262 m2, bude uvedený pozemek převeden z k. ú. a obce Prosenická Lhota
do k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany. Důvodem navrhované změny je sjednocení vlastnických
vztahů do jednoho katastrálního území, včetně narovnání původní hranice stanovené
dle původních pozemkových parcel (PK); (RM 60-1030/2018-2022);
▪ snížení minimální kupní ceny týkající se záměru prodeje nemovitosti, tj. pozemku parc. č. st.
334, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1469 m2, jehož součástí je stavba
– budova bez čp. / če., objekt občanské vybavenosti, v k. ú. a obci Kosova Hora, tj. bývalý
objekt „Úpravna vody Kosova Hora“, na částku o 50 % nižší oproti částce stanovené znaleckým
posudkem, v souladu s kterou bude záměr prodeje opakovaně zveřejněn na úřední desce
Městského úřadu Sedlčany (RM 60-1031/2018-2022).
Rada města Sedlčany vydala souhlas:
▪ k zapojení finančních prostředků v povolené výši 22.518,18 Kč z Fondu rezerv organizace
na pokrytí ztráty výsledků hospodaření roku 2020, a to pro případ Žádosti příspěvkové
organizace Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514,
264 01 Sedlčany; IČO 42728452 (písemnost označena příjemcem č. j.: MÚ-S/ST 6845/2021);
(RM 60-1034/2018-2022);
▪ k zapojení finančních prostředků v povolené výši 12.943,00 Kč z Fondu rezerv organizace
na pokrytí provozních nákladů roku 2020, a to pro případ Žádosti příspěvkové organizace
Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany, se sídlem Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany;
IČO 70999112 (písemnost č. j.: MÚ-S/ST 6847/2021); (RM 60-1035/2018-2022);
▪ k zapojení finančních prostředků v povolené výši 255.657,04 Kč z Fondu rezerv organizace
na pokrytí ztráty výsledků hospodaření roku 2020, a to pro případ Žádosti příspěvkové
organizace Sportovní areály Sedlčany, se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 34,
264 01 Sedlčany; IČO 72554541 (písemnost označena příjemcem č. j.: MÚ-S/ST 6958/2021);
(RM 60-1036/2018-2022).

Rada města Sedlčany schválila:
▪ Ceník inzerce v měsíčním zpravodaji RADNICE, a to s účinností ode dne 1. června 2021
a dále Ceník textové reklamy zveřejňované pro komerční účely na digitálním zařízení
v Turistickém informačním centru Sedlčany s účinností aplikace cen dnem 12. dubna 2021
(RM 60-1037/2018-2022);
▪ na základě uplatněné Žádosti fyzické osoby v počtu jednoho případu, podrobně uvedeno
v příslušném spisu vedeném na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí;
č. j.: SOC/6545/2021, 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. Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací
smlouvy (RM 60-1038/2018-2022).

