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

č. 61/2018-2022 ze dne 21. 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 7. dubna 2021 

(RM č. 60/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 61-1039/2018-

2022); 

 
▪ zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 

2021 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I. – III. / 2021) s tím, že rozpočtové 

příjmy jsou ke dni účetní závěrky 31. března 2021 ve výši 64.870,37 tis. Kč, což představuje 

34,10 % plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 31. března 2021 

ve výši 38.902,21 tis. Kč, což představuje 20,86 % schváleného předpokladu rozpočtu ve znění 

aktualizace po zápočtu schváleného RO č. 1 / 2021 (RM 61-1040/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany:  

▪ schválit výkup 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 (vizte geometrický 

plán č. 4592-50/2015 ze dne 12. srpna 2015, vyhotovený společností Geoservis Praha, s. r. o.), 

který je ve vlastnictví města Benešov, a v současné době je zastavěný objektem občanské 

vybavenosti (Vodojem Šiberna, stavba bez č. p. / č. e.) v majetku města Sedlčany (v souboru 

výroků usnesení RM 61-1041/2018-2022); 

 

▪ schválit výkup pozemku parc. č. 2406/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

jiná plocha, v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, 

tj. za jednotkovou cenu 1.150,00 Kč/m2, což při výměře 32 m2 představuje celkovou kupní cenu 

ve výši 36.800,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 61-1041/2018-2022); 

 

▪ zrušit bez náhrady usnesení č. 98 přijaté dne 17. prosince 2007, které bylo vydáno za účelem 

podpory financování výstavby inženýrských sítí v nových rozvojových lokalitách z rozpočtu 

města, kterých investorem bylo město Sedlčany (RM 61-1046/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ a to na základě podané Žádosti smluvního uživatele, který v postavení nájemce užívá nebytové 

prostory, tj. tělocvičnu v objektu č. p. 34 na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, prodloužení 

doby trvání stávajícího uživatelského vztahu o jeden rok, tj. na dobu určitou do 30. června 2022, 

dále pak za stávajících a dříve sjednaných smluvních podmínek, včetně výše nájemného (RM 

61-1042/2018-2022); 

 



 

 

▪ Program prevence města Sedlčany pro rok 2021 (prevence kriminality a patologických jevů), 

který byl zpracován manažerkou protidrogové prevence a prevence kriminality dětí a mládeže 

ve městě Sedlčany (RM 61-1045/2018-2022); 

 

▪ Vnitřní předpis města Sedlčany, kterým jsou stanoveny další zaměstnanecké benefity 

pro Městskou policii Sedlčany, a to s účinností ode dne 1. června 2021 (RM 61-1049/2018-

2022); 

 

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

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

č. j.: MÚ-S/SOC/7436/2021 a č. j.: MÚ-S/SOC/7960/2021), poskytnutí finančního daru v max. 

výši 800,00 Kč/rok 2021/nemovitost, kde příjemcem jsou osoby splňující kritéria potřebnosti, 

definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dar bude 

vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy, a to pro oba případy samostatně (RM 61-

1050/2018-2022); 

 

▪ doplnění Ceníku publikací města Sedlčany (prodejním místem jsou pracoviště Turistického 

informačního centra Sedlčany) o cenu nově vydávané publikace s názvem Sedlčanský uličník, 

ulice pojmenované po významných osobnostech. 

 

Rada města Sedlčany nedoporučila akceptovat:  

▪ nabídku státního podniku České dráhy, Národní dopravce, Odboru správy a prodeje majetku, 

který nabídl městu Sedlčany prodej pozemků parc. č. 1831/7, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití dráha, o výměře 917 m2 a parc. č. 3041, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití silnice, o výměře 75 m2, oba v k. ú. a obci Sedlčany (v ulici Nádražní), 

za celkovou kupní cenu 545.000,00 Kč (RM 61-1043/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala: 

▪ předběžné doporučení k provedení dalších kroků za účelem prodeje nepotřebné části pozemku 

parc. č. 660/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, v k. ú. 

Oříkov, obec Sedlčany, ve vlastnictví města Sedlčany, tj. cca 75 m2 výměry pozemku, kterou 

dlouhodoběji užívá žadatel (připlocená předzahrádka); (v souboru výroků usnesení RM 61-

1044/2018-2022); 

 

▪ souhlas se zajištěním vyhotovení geometrického plánu na náklady žadatele a s případnou 

realizací nepotřebné části pozemku parc. č. 660/1 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, přímým 

prodejem uživateli, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (v souboru výroků usnesení RM 61-1044/2018-

2022); 

 

▪ souhlas s podáním Žádosti o finanční podporu zpracovaného projektu „Preventivní program 

na 1. ZŠ Sedlčany“, a to z Fondu prevence Středočeského kraje ve výši 65.000,00 Kč, přičemž 

celkové náklady na projekt jsou vyčísleny v hodnotě 135.000,00 Kč. Spoluúčast k projektu 

uhradí žadatel ze svých zdrojů (RM 61-1047/2018-2022); 

 

▪ souhlas s podáním Žádosti o finanční podporu zpracovaného projektu ve prospěch zajištění 

vybavenosti školní tělocvičny cvičebními prvky, a to z Fondu sportu a volného času 

Středočeského kraje ve výši 30.815,00 Kč, přičemž celkové náklady na projekt jsou vyčísleny 

v hodnotě 38.518,00 Kč. Spoluúčast k projektu uhradí žadatel ze svých zdrojů (RM 61-

1048/2018-2022). 



 

 

 

Rada města Sedlčany stanovila: 

▪ prodejní cenu publikace s názvem Sedlčanský uličník, ulice pojmenované po významných 

osobnostech, ve výši 20,00 Kč/ks (v souboru výroků usnesení RM 61-1051/2018-2022). 

 

 

 


