
 
MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

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

č. 63/2018-2022 ze dne 19. května 2021 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 27. 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 5. května 2021 

(RM č. 62/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 63-1070/2018-

2022); 

 
▪ informaci Turistického informačního centra Sedlčany, které s odvoláním se na jednání 

„Kulturní komise“ ze dne 4. května t. r., hodlá ve spolupráci se společností City Event, s. r. o., 

pořádat na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech akci s názvem „Street Food Festival 

s doprovodným programem“, a to v sobotu dne 21. srpna 2021. V souladu s ust. čl. 7 odst. 2) 

písm. a) obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek 

za užívání veřejného prostranství, se tato akce osvobozuje od místního poplatku (RM 63-

1080/2018-2022); 

 

▪ roční hodnotící zprávu manažera prevence kriminality a protidrogové prevence města 

Sedlčany za rok 2020, Bezpečnostní analýzu za rok 2020 a doplňující zprávu o činnosti 

preventistky patologických jevů dětí a mládeže města Sedlčany za rok 2020 s výhledem 

do činnosti a aktivit na rok 2021 a s dokumentačním zajištěním systematické prevence (RM 

63-1082/2018-2022). 

 
Rada města Sedlčany stanovila:  

▪ termín pro svolání 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 

2018 – 2022 na pondělí dne 7. června 2021 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání 

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

(RM 63-1071/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany:  

▪ schválit a projednat navržený Program jednání 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany pro toto volební období (2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 7. června 

2021 v čase od 17:00 hod. v objektu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (RM 63-

1072/2018-2022);  

 

▪ schválit a vydat obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 1/2021, o stanovení kratší doby 

nočního klidu, kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 1/2020, 

o stanovení kratší doby nočního klidu, schválená usnesením Zastupitelstva města Sedlčany, 

označeným ZM 161/2018-2022 dne 8. června 2020 (RM 63-1073/2018-2022); 

 



 

 

▪ schválit přímý prodej pozemku parc. č. 814/7, druhem pozemku trvalý travní porost, o nově 

zaměřené výměře 90 m2 (původní výměra 103 m2) v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický 

plán č. 2817-14/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelům, manželům (vizte 

LV č. 2058 pro k. ú. a obec Sedlčany), za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní 

cenu 13 500,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 63-1074/2018-2022); 

 

▪ schválit směnu pozemků mezi městem Sedlčany a spoluvlastníky zájmových pozemků (každý 

podíl id. 1/3), vedených na listu vlastnictví 2011 pro k. ú. Sedlčany s tím, že město Sedlčany 

převede na spoluvlastníky (FO) pozemek parc. č. 2933/1, druhem pozemku trvalý travní porost 

o nové výměře 375 m2 v k. ú. a obci Sedlčany a spoluvlastníci převedou na město Sedlčany 

pozemky, tj. díl „a“ o výměře 401 m2, oddělený z původního pozemku parc. č. 2936,  díl „b“ 

o výměře 27 m2, oddělený z původního pozemku parc. č. 2935 a díl „c“ o výměře 2 m2, 

oddělený z původního pozemku parc. č. 2933/2, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický 

plán č. 2816-13/2021). Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků mezi smluvními stranami, 

který činí 55 m2, bude finančně vyrovnán za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tzn., že město 

Sedlčany uhradí podílovým spoluvlastníkům celkovou částku 8 250,00 Kč (každý podílový 

spoluvlastník obdrží rovný díl z částky); (v souboru výroků usnesení RM 63-1075/2018-2022); 

 

▪ schválit prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, tj. nově vzniklého pozemku parc. č. 

2951/11, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 350 m2, 

který vznikl sloučením dílu „b“ odděleného z pozemku parc. č. 2951/1 a dílu „c“ odděleného 

z pozemku parc. č. 2951/3, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2815-

12/2021), a to žadateli (FO), za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 

52 500,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 63-1076/2018-2022); 

 

▪ schválit prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, tj. nově vzniklého pozemku parc. č. 

660/11, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 67 m2, 

který byl nově oddělen z původního pozemku parc. č. 660/1, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany (vizte geometrický plán 

č. 216-43/2021), a to přímým prodejem žadateli, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 

100,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 6 700,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 63-

1077/2018-2022); 

 

▪ schválit přijetí daru z vlastnictví FO, trvale bytem Sedlčany, jako dárce, tj. darování 

vodovodního řadu, který byl zrekolaudován z vodovodní přípojky v rámci stavby „Vodovodní 

přípojka pro rodinný dům Sedlčany č. p. 169“. Věcná hodnota daru – vodovodního řadu PEDN 

63 – činí 123 680,00 Kč (RM 63-1078/2018-2022); 

 

▪ s ohledem na ust. § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, schválit návrh na vstup města Sedlčany do Místního partnerství 

místní akční skupiny, čímž by se město Sedlčany stalo partnerem MAS Sedlčansko, o. p. s., 

a to k datu sjednaném v případně uzavřené Partnerské smlouvě (účinnost od 1. srpna 2021). 

Město Sedlčany by bylo zařazeno do zájmové skupiny veřejná správa / veřejný sektor. Město 

Sedlčany by tímto rozhodnutím přistoupilo na podmínky a závazky partnerství v obecně 

prospěšné společnosti (RM 63-1083/2018-2022); 

 

▪ pro rok 2021 schválit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro následující 

subjekty (žadatele) o finanční podporu:  

▪ TJ  TATRAN SEDLČANY, z. s., se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 150, 264 01 Sedlčany, 

ve výši 487.984,00 Kč; 



 

 

▪ Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany, p. s., se sídlem Sedlčany, Zberazská č. p. 163, 264 01 

Sedlčany, ve výši 70.747,00 Kč; 

▪ Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, Na Potůčku č. p. 652, 264 01 

Sedlčany, ve výši 51.654,00 Kč; 

▪ Alena Novotná, z. s., se sídlem Sedlčany, Zahradní č. p. 575, 264 01 Sedlčany, ve výši 

76.528,00 Kč; 

▪ Rugby Club Sedlčany, z. s.“ se  sídlem Sedlčany, Jateční č. p. 154, 264 01 Sedlčany, ve výši 

35.000,00 Kč; 

▪ Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s. se sídlem Sedlčany, U Školky č. p. 698, 264 01 

Sedlčany, ve výši 36.248,00 Kč; 

▪ Šachový klub KDJS Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, Havlíčkova, č. p. 514, 264 01 

Sedlčany, ve výši 24.717,00 Kč; 

▪ Diakonie Apoštolské církve (středisko Domácí hospic Křídla Sedlčany), se sídlem Český 

Těšín, Polní č. p. 1105/15, 737 01 Český Těšín, ve výši 80.000,00 Kč; 

▪ Mela, o. p. s., se sídlem Konárovice, Nová č. p. 106, 281 25 Konárovice, ve výši 25.000,00 Kč; 

▪ Charita Starý Knín, se sídlem Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad č. p. 47, 262 03 Nový 

Knín, ve výši 25.000,00 Kč; 

▪ Ochrana fauny ČR, o.  p.  s., se sídlem Hrachov č. p. 13, 262 56 Svatý Jan, ve výši 

68.000,00 Kč (RM 63-1088/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku:  

▪ řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr přímého prodeje pozemku 

parc. č. 814/7, výměra 90 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 63-

1074/2018-2022); 

 

▪ řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr směny pozemků v k. ú. 

a obci Sedlčany, který je navrhován za účelem zajištění dopravní dostupnosti (v souboru 

výroků usnesení RM 63-1075/2018-2022); 

 

▪ řádně zveřejnit na úřední desce  Městského úřadu Sedlčany záměr přímého prodeje pozemku 

ve vlastnictví města Sedlčany, tj. nově vzniklého pozemku parc. č. 2951/11, do vlastnictví 

žadatele (v souboru výroků usnesení RM 63-1076/2018-2022);  

 

▪ řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr prodeje nově vzniklého 

pozemku parc. č. 660/11, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, 

o výměře 67 m2, který byl nově oddělen z původního pozemku parc. č. 660/1, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany (v souboru 

výroků usnesení RM 63-1077/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ žádost Sdružení obcí Sedlčanska ze dne 4. května 2021 o užívání veřejného prostranství 

na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, a to ve dnech 12. června, 18. září a 11. prosince t. r. 

za účelem pořádání tzv. „Farmářských trhů“. V souladu s ust. čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně 

závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek za užívání 

veřejného prostranství, se výše uvedené akce, obdobně jako v minulých letech, osvobozují 

od místního poplatku (RM 63-1079/2018-2022); 

 

▪ aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 7/II. patro) v Domově s pečovatelskou službou, 

na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 175, 264 01 Sedlčany, který byl uvolněn po zemřelém 



 

 

smluvním uživateli, byl nově přidělen žadatelce, dosud trvale bytem Vysoký Chlumec, 264 01 

Sedlčany (RM 63-1081/2018-2022); 

 

▪ sestavený harmonogram jednacích dní, a to spolu s definovaným hlavním bodem programu 

jednání Rady města Sedlčany na druhé pololetí roku 2021, a návrh na stanovení termínů 

pro svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany na uvedené časové období (RM 

63-1084/2018-2022); 

 

▪ v postavení zřizovatele v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, Volební řád Školské rady při základní škole, jejíž činnost 

vykonává příspěvková organizace města Sedlčany, 2. základní škola – Škola Propojení 

Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany a Volební řád Školské rady při základní škole, jejíž 

činnost vykonává příspěvková organizace města Sedlčany, 1. základní škola Sedlčany, Primáře 

Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany, a to jako společný dokument pro oba subjekty (RM 63-

1085/2018-2022); 

 

▪ v souladu se žádostí subjektu (č. j.: MÚ-S/MST 9812/2021), návrh příspěvkové organizace 

1. základní škola Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 246 01 Sedlčany; 

IČO 47074299, na využití a zapojení částky ve výši 203 516,16 Kč (vratka z přeplatku 

za dodávky energií a služeb za rok 2020) pro potřeby žadatele (realizace akce „Rekonstrukce 

vstupního prostoru a vrátnice v 1. základní škole Sedlčany“), a to za předpokladu postupu 

příspěvkové organizace podle ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (RM 63-1086/2018-2022); 

 

▪ na základě Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021, doručených 

žadateli v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., 

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

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a další zákony, a to 

ve schválených výších finančních podpor, které jsou uvedeny v individuálních návrzích 

sestavených Veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory na činnost a aktivity 

žadatelů v roce 2021, a to spolu s definováním předmětu podpory:  

▪ GE-BAEK-HOSIN SOOL      15 437,00 Kč;  

▪ ČRS MO Sedlčany – rybářský kroužek    20 000,00 Kč; 

▪ Střelecký klub Sedlčany        3 000,00 Kč; 

▪ Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé 

pro Prahu a Středočeský kraj        3 000,00 Kč; 

▪ Benkon Benešov – činnost spolku       2 000,00 Kč; 

▪ Linka bezpečí         4 000,00 Kč; 

▪ Klub Velká Kobra Sedlčany, z. s.       5 000,00 Kč;  

▪ Rallycross klub AČR      10 000,00 Kč; 

▪ Základní kynologická organizace  

Sedlčany č. 478       10 000,00 Kč; 

▪ Pěvecký sbor Záboj, z. s.        5 000,00 Kč; 

▪ Český svaz chovatelů, z. s.       

Základní organizace Sedlčany     16 000,00 Kč;       

▪ Veterán klub Sedlčany        5 000,00 Kč; (v souboru výroků 

usnesení RM 63-1087/2018-2022); 

 



 

 

▪ v souladu se Žádostí subjektu (č. j.: MÚ-S/MST 9389/2021) návrh příspěvkové organizace 

2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 246 01 

Sedlčany; IČO 48954004, na využití a zapojení částky ve výši 266 906,64 Kč (vratka 

z přeplatku za dodávky energií a služeb) pro potřeby žadatele (realizace akce „Zpevnění plochy 

před budovou 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany“; zajištěná nabídka prací celkem 

za 294 423,00 Kč s DPH), a to za předpokladu postupu příspěvkové organizace podle 

ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů (RM 63-1092/2018-2022); 

 

▪ v souladu se Žádostí subjektu (č. j.: MÚ-S/ST 9447/2021) návrh příspěvkové organizace 

Městská knihovna Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany; 

IČO 71294694, na využití a zapojení částky ve výši 105 458,00 Kč (vratka z přeplatku 

za dodávky energií a služeb) pro potřeby žadatele (zejména na zakoupení tří kusů PC 

na výpůjční pult a zakoupení modulu Tritius Platební brána), a to za předpokladu postupu 

příspěvkové organizace podle ustanovení § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (RM 63-1093/2018-2022); 

 

▪ návrh ředitelky Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové organizace, se sídlem Sedlčany, 

Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; IČO 70999058; účelové čerpání (Žádost č. j.: MÚ-

S/MST/10354/2021) Fondu investic organizace na zajištění řízeného vstupu do objektů školy 

(Centrální a obě Odloučená pracoviště), a to ve výši 191 713,72 Kč, podle nabídky společnosti 

NES-elektro, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Zahradní č. p. 1242, 264 01 Sedlčany (cena s DPH); 

(RM 63-1094/2018-2022); 

 

▪ na základě uplatněné žádosti fyzické osoby (podrobně uvedeno v příslušném spisu vedeném 

na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; č. j.: MÚ-S/SOC/9611/2021, 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 63-

1096/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

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

malého rozsahu, v úplném a účinném znění, s předloženým návrhem dokumentace výběrového 

řízení pro výběr dodavatele stavebních prací na akci pod názvem „Ulice Pod Lesíkem, nový 

povrch komunikace“ a rovněž tak s jeho realizací (výběrového řízení); (v souboru výroků 

usnesení RM 63-1089/2018-2022); 

 

▪ postupem podle ustanovení vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, v úplném a účinném znění, s předloženým návrhem dokumentace výběrového 

řízení pro výběr dodavatele stavebních prací na akci pod názvem „Ulice Profesora Plavce, 

dokončení povrchů, chodník“, jako i s realizací tohoto výběrového řízení (v souboru výroků 

usnesení RM 63-1090/2018-2022); 

 

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

rozsahu, v úplném a účinném znění, s předloženým návrhem dokumentace výběrového řízení 

pro výběr dodavatele stavebních prací na akci: „Komunikace na pozemku 3020/44 k. ú. 

Sedlčany – etapa 1.“ a rovněž tak s jeho realizací (v souboru výroků usnesení RM 63-

1091/2018-2022); 

 



 

 

▪ zřizovatele příspěvkové organizace města Sedlčany se zapojením subjektů, tj. Mateřské školy 

Sedlčany, Šafaříkova 1070, IČO 70999058; Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany, 

Komenského náměstí 69, IČO 70999104 a Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67, 

IČO 70999112, do partnerství v projektu Středočeského kraje financovaného z Operačního 

programu potravinové a materiální pomoci s názvem projektu „Obědy do škol ve Středočeském 

kraji IV“ na pozici partnera s finančním příspěvkem pro školní rok 2021/2022 (RM 63-

1095/2018-2022). 

 


