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

č. 66/2018-2022 ze dne 30. června 2021 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 22. 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 16. června 2021 

(RM č. 65/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 66-1132/2018-

2022); 

 

▪ zprávu z oblasti „Školství v prostředí města a regionu Sedlčany“ předloženou a vypracovanou 

Městským úřadem Sedlčany, Odborem školství a památkové péče, kterou s údaji školního roku 

2020 / 2021 sestavila a jejímž garantem je paní Dana Čížková, vedoucí Odboru školství 

a památkové péče (RM 66-1133/2018-2022); 

 

▪ soubor organizačních opatření vydaných paní Bc. Milenou Říčařovou, ředitelkou Mateřské 

školy Sedlčany, příspěvkové organizace, ve věci stanovení výše úplaty za předškolní 

vzdělávání na školní rok 2021 / 2022. Příspěvek za jedno dítě na měsíc je pro rok 2021 / 2022 

stanoven částkou 350,00 Kč/měsíc/dítě (RM 66-1134/2018-2022); 

 

▪ rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany, 

ohledně vratky úplaty za předškolní vzdělávání dětí v době Vládou ČR vyhlášeného nouzového 

stavu (interval dní od 3. března do 1. května 2021). Celková částka vratky za všechna pracoviště 

školy činí 106.900,00 Kč (RM 66-1135/2018-2022); 

 

▪ informace o provozu Mateřské školy Sedlčany v období letních prázdnin (červenec – srpen 

2021). V období od 1. července do 16. července 2021 bude v provozu pouze Odloučené 

pracoviště MŠ Sedlčany, Na Severním sídlišti; v období od 19. července do 6. srpna 2021 bude 

v provozu pouze Centrální pracoviště MŠ Sedlčany, Šafaříkova a dále v období od 9. srpna 

do 31. srpna 2020 bude v provozu pouze Odloučené pracoviště MŠ Sedlčany, Sokolovská (RM 

66-1136/2018-2022); 

 

▪ zprávu o výsledcích přijímacího řízení do Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070; 

IČO 70999058, pro školní rok 2021 / 2022, kterou vypracovala ředitelka subjektu Bc. Milena 

Říčařová. Žádostem o přijetí bylo vyhověno v počtu 64 případů dětí (RM 66-1137/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IV-12-6028954/2 (P-2021-0708)“, stavba: Sedlčany, kNN pro p. č. 1553/17, mezi ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 

zastoupené na základě plné moci společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, 

Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako 

budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví 



 

 

města Sedlčany parc. č. 1504/1 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, 

údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN 0,4 kV (elektro přípojka 

pro parcelu č. 1553/17). Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 

3 200,00 Kč, bez DPH (RM 66-1138/2018-2022); 

 

▪ uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 1. října 2012, mezi 

městem Sedlčany, jako půjčitelem a Základní uměleckou školou Sedlčany, jako vypůjčitelem, 

který se týká rozšíření výpůjčky nebytových prostor v administrativní budově č. p. 34 

na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, tj. o bývalou tělocvičnu v I. patře budovy, která byla 

doposud užívána za účelem provozování fitness centra. Zmíněný Dodatek se schvaluje 

s účinností od 1. července 2021, a to za shodných podmínek jako dosud vypůjčené nebytové 

prostory v administrativní budově č. p. 34 (vizte čl. IV výše citované Smlouvy o výpůjčce 

nebytových prostor); (RM 66-1140/2018-2022); 

 

▪ s ohledem na dopady opatření přijatých Vládou ČR v rámci šířící se epidemie koronaviru, 

aby bylo nájemcům, kteří na základě uzavřených smluvních vztahů s městem Sedlčany 

provozují v nebytových prostorách ve vlastnictví města Sedlčany služby, které v důsledku 

vyhlášení nouzového stavu nebylo možno provozovat (uzavřené prodejny, provozovny, veřejná 

prostranství – předzahrádky), bylo prominuto nájemné za měsíc duben roku 2021 (v souboru 

výroků usnesení RM 66-1141/2018-2022); 

 

▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 3 / 2021, a to v plném rozsahu všech aktuálních 

a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2021 o částku 307,0 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 

2021 o částku 1 123,0 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 

192 442,0 tis. Kč. Výdaje budou činit celkem 188 872,0 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto 

opatření do již dříve schváleného rozpočtu na rok 2021 města Sedlčany bude přebytkový 

částkou + 3 570,0 tis. Kč (RM 66-1142/2018-2022); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje podle 

„Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu 

Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“, označenou S-1561/OŽP/2021, kterou 

je poskytována dotace ve prospěch města Sedlčany v částce 6 598,00 Kč na zřizování nových 

oplocenek při obnově krajiny (porostu) melioračními a zpevňujícími dřevinami (RM 66-

1145/2018-2022); 

 

▪ uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, a to s vybraným zhotovitelem akce S-B, s. r. o., IČO 

25652362, DIČ: CZ25652362, se sídlem Sedlčany, Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany, 

který byl sestaven podle ustanovení § 2586 a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku ve znění pozdějších předpisů, a to na změny předmětu díla pod názvem „Podpora 

infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s. – stavební úpravy“, které 

představují po zápočtu více a méněprací zvýšení konečné ceny díla včetně DPH o částku 

123.651,00 Kč. Konečná cena díla činí 1.368.374,87 Kč bez DPH, což je 1.655.733,59 Kč 

včetně DPH ve výši 21 % (RM 66-1146/2018-2022); 

 

▪ na základě podané žádosti poskytnutí finanční podpory Spolku divadelních ochotníků 

Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany, IČO 42728002, ve výši 

10 tis. Kč z rozpočtu města Sedlčany roku 2021, a to za účelem vydání brožury, která bude 

mapovat posledních třicet let činnosti tohoto spolku a je připravována k vydání v rámci 



 

 

připomenutí již 180. výročí realizace prvního představení pro veřejnost (RM 66-1147/2018-

2022); 

 

▪ vzorovou Příkazní smlouvu, která bude Městským úřadem Sedlčany, Odborem sociálních 

věcí, aplikována pro případy zajištění slušného pohřbení zemřelých, prostřednictvím právního 

nástroje, kterým je tzv. sociální pohřeb s postupem v životní situaci uplatňovaným podle 

zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude uzavírána 

s vhodně vybranou pohřební službou (RM 66-1148/2018-2022); 

 

▪ poskytnutí daru v zákonem o obcích (zák. č. 128/2000 Sb.) stanovené maximální možné výši 

20 tis. Kč, určeného na likvidaci škod způsobených vyšší mocí (přírodní katastrofa způsobená 

tornádem), a to odesláním příslušné částky na transparentní účet č. 6013183309/0800 

ve prospěch obce Hrušky, se sídlem U zbrojnice č. p. 100, 691 56 Hrušky (IČO 00283185), 

okres Břeclav (RM 66-1149/2018-2022); 

 

▪ a to v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, provedený zápis do Kroniky 

města Sedlčany za rok 2020, který provedla Mgr. Ladislava Beranová, kronikářka města 

Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 66-1150/2018-2022); 

 

▪ s ohledem na vývoj personální situace na Městském úřadu Sedlčany a předpokládané dopady 

připravované rekodifikace stavebního práva do prostředí systemizace pracovních pozic 

Městského úřadu Sedlčany pověřit vedením Odboru majetku paní Bc. Lenku Havlovou, DiS., 

a to s účinností dne 1. července 2021 (RM 66-1151/2018-2022); 

 

▪ prodejní cenu publikace vydávané městem Sedlčany (Příručka pro Městskou policii Sedlčany; 

2. vydání) v částce 120,00 Kč/ks. Příručka je dostupná veřejnosti na Turistickém informačním 

centru Sedlčany (administrativní budova na adrese objektu náměstí T. G. Masaryka č. p. 34, 

264 01 Sedlčany); (RM 66-1152/2018-2022); 

 

▪ bezúplatné poskytování služby rozmnoženin týdenních jídelních lístků, které jsou 

poskytovány klientům Pečovatelské služby Sedlčany, kteří jsou v postavení odběratelů dovážky 

obědů na místo určení, zpravidla do jejich příbytků, a to s účinností dne 1. srpna 2021 (RM 66-

1153/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ zajistit Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, všechny nezbytné podkladové materiály 

potřebné k rozhodnutí o žádosti podílových spoluvlastníků k uzavření Smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti, včetně následného vkladu do evidence katastru nemovitostí, 

a to za účelem zajištění přístupu na pozemky, nyní nově v podílovém spoluvlastnictví žadatelů, 

tj. pozemky parc. č. 110 a parc. č. 112/, vše v k. ú. a obci Sedlčany, neboť dřívější věcné 

břemeno bylo sjednáno na jméno konkrétní osoby, nikoliv vázáno k pozemkům bez ohledu na 

jejich vlastnictví (RM 66-1139/2018-2022); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, a to s využitím postupu podle příslušných 

předpisů a metodických doporučení Ministerstva vnitra ČR, aby s jednotlivými nájemci (podle 

seznamu nájemců), kteří byli omezeni ve výkonu podnikání vlivem Vládou ČR vyhlášených 

omezení nouzového stavu, byly uzavřeny příslušné dodatky k nájemním smlouvám o prominutí 

nájemného za měsíc duben roku 2021, resp. dodatky ke smlouvám o užívání veřejného 

prostranství – nájmy pozemků (v souboru výroků usnesení RM 66-1141/2018-2022); 

 



 

 

▪ panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, zaslat Krajskému úřadu 

Středočeského kraje návrh města Sedlčany na vyhlášení a vykonání opakovaného výběrového 

řízení na obsazení místa všeobecného praktického lékaře pro místo poskytování zdravotních 

služeb ve městě Sedlčany (RM 66-1144/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany zamítla: 

▪ s ohledem na vyhodnocení nákladů a výnosů předpokládaného provozu Zimního stadionu 

Sedlčany v letním období s negativním dopadem do výdajové strany schváleného rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2021 žádost o dřívější zahájení zimní sezóny na uvedeném sportovišti. 

Termín připravenosti sportoviště na sportovní sezónu 2021 / 2022  bude stejný jako byl v roce 

2020 (RM 66-1143/2018-2022). 

 

 

 


