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264 80 Sedlčany  

 

 

 

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

č. 67/2018-2022 ze dne 21. července 2021 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 17. 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 30. června 2021 

(RM č. 66/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 67-1154/2018-

2022); 

 

▪ přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2021 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I. – VI. / 2021) 

s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 30. června 2021 ve výši 

110.055,79 tis. Kč, což představuje 57,19 % plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje 

(čerpání) jsou ke dni 30. června 2021 ve výši 82.460,12 tis. Kč, což představuje 43,66 % 

schváleného předpokladu rozpočtu (RM 67-1155/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, mezi CETIN, a. s., se sídlem 

Praha 9 – Libeň, Českomoravská 2510/19 a městem Sedlčany, jako vlastníkem, jejímž 

předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města Sedlčany parc. č. 1639/1 

a parc. č. 1639/4 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem umístění a provozování podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, tj. HDPE trubky, mikrotrubičkový systém, 

optické kabely (tj. „Komunikační vedení a zařízení“). Věcně se jedná o připojení na novou 

optickou síť pro Bytový dům Mastník v Sedlčanech, ulice Pod Potoky. Věcné břemeno 

se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 3 000,00 Kč bez DPH (RM 67-1156/2018-2022); 

 

▪ využití vyspecifikované části veřejného prostranství na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, 

a to dne 1. srpna 2021 v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod., kdy se bude na tomto místě konat 

vystoupení hudební kapely The Drops při příležitosti slavnostního otevření rekonstruovaného 

hotelu Vltavan, Sedlčany. V souladu s ustanovením 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 uvedená akce osvobozuje od místního poplatku (RM 67-1158/2018-2022); 

 

▪ Rozpočtové opatření č. 1 / 2021 schváleného rozpočtu příspěvkové organizace Základní 

umělecká škola Sedlčany (IČO 61904287), a to dle návrhu ředitelky subjektu ze dne 8. července 

2021 (č. j.: MÚ-S/MST/14012/2021). Touto rozpočtovou změnou nedochází ke zvýšení ani 

snížení schváleného rozpočtu organizace na rok 2021, pouze ke změnám uvnitř rozpočtu 

s ohledem na důvodné potřeby příspěvkové organizace (RM 67-1160/2018-2022); 

 

▪ nový Platový výměr pro ředitelku Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany, a to dle 

předloženého návrhu s aplikací ode dne 1. července 2021 (RM 67-1162/2018-2022); 

 



 

 

▪ přijetí darů do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 

Sedlčany; IČO 71294694, které obdarovaný subjekt použije pro výkon hlavní činnosti dle 

Zřizovací listiny. Celková hodnota darů je 58.892,72 Kč (celkem 285 svazků, z toho 267 knih 

a 18 AV); (RM 67-1163/2018-2022); 

 

▪ přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši podpory 99 318,00 Kč na rozšíření 

Městského monitorovacího kamerového systému o čtyři monitorovací (kamerové) 

body. Za tímto účelem bude uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace a způsobu 

kontroly jejího využití, prostřednictvím které bude uvedená dotace poskytnuta ve prospěch 

příjemce, tj. města Sedlčany (RM 67-1168/2018-2022); 

 

▪ návrh paní Blanky Tauberové, ředitelky Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace 

zřízené městem Sedlčany, na vstup do Místního partnerství místní akční skupiny, 

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

IČO 71294694, a to po procesu přijetí, stane partnerem MAS Sedlčansko, o. p. s. k datu 

sjednaném v případně uzavřené Partnerské smlouvě (RM 67-1169/2018-2022); 

 

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

na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; č. j.: MÚ-S/SOC/13432/2021, 

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 67-1170/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila:  

▪ v souladu s uzavřenou Smlouvou o smlouvě budoucí kupní ze dne 26. září 2017 Zastupitelstvu 

města Sedlčany schválit uzavření Smlouvy kupní, jejímž předmětem je výkup pozemků 

parc. č. 2555/4, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 

o výměře 94 m2 a parc. č. 2555/3, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

manipulační plocha, o výměře 134 m2, které byly odděleny z původního pozemku 

parc. č. 2555/1, vše v k. ú. a obci Sedlčany, v souladu s geometrickým plánem č. 2766-

467/2020 ze dne 28. září 2020, a to za jednotkovou cenu 20,00 Kč/m2. Celkem výměra 228 m2 

za kupní cenu 4.560,00 Kč (RM 67-1157/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany zamítla:  

▪ v návaznosti na své usnesení č. RM 40-710/2018-2022 ze dne 27. května 2020, kterým 

schválila přidělení bytu velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 6/2. patro) v Domově s pečovatelskou 

službou Sedlčany, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 173, 264 01 Sedlčany, stávajícím 

smluvním uživatelům, jejich žádost, a to na další (v pořadí již druhou) výměnu dříve 

přiděleného bytu na adrese téhož bytového domu (RM 67-1159/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala:  

▪ v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas zřizovatele příspěvkové 

organizace Základní umělecká škola Sedlčany (IČO 61904287), podle návrhu ředitelky 

subjektu ze dne 8. července 2021 (č. j.: MÚ-S/MST/14012/2021), a to k provedení převodu 

finančních prostředků z Fondu rezerv příspěvkové organizace do jejího Fondu investic částkou 

ve výši 354 400,00 Kč, a to za účelem zakoupení nového hudebního nástroje (pianino); (RM 

67-1161/2018-2022); 

 



 

 

▪ souhlas s navrhovaným využitím prostředků Investičního fondu příspěvkové organizace 

Mateřské škola Sedlčany, se sídlem Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; IČO 70999058 

(č. j.: MÚ-S/MST/14523/2021), a to na nákup, dovoz a instalaci nových venkovních herních 

prvků a komponent (Prolézačka „Pejsek“; Zahradní věž; Zahradní domeček) pro Centrální 

pracoviště MŠ Sedlčany, Šafaříkova, v celkové ceně nabídky za 201 598,10 Kč, neboť stávající 

zařízení je značně opotřebené, poškozené a dále za přiměřené náklady neopravitelné (RM 67-

1164/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany povolila:  

▪ závod „O pohár města Sedlčany“, pořádaný Kynologickým klubem Sedlčany, ZKO, se sídlem 

Sedlčany č. p. 478, 264 01 Sedlčany, který se uskuteční dne 11. září 2021 v areálu 

Kynologického cvičiště Sedlčany a jeho okolí se sponzorskou podporou města Sedlčany 

propagačními předměty města a regionu, a to za podmínky dodržení všech bezpečnostních 

předpisů pořadatelem závodu (RM 67-1165/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla:  

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

rozsahu v úplném a účinném znění o výběru dodavatele stavebních prací na akci s názvem 

„Oprava zpevněných ploch a odvodnění při objektu 2. ZŠ Sedlčany“, kterým je S-B, s. r. o., 

IČO 25652362, a to podle předložené a akceptované cenové nabídky v hodnotě díla 

487 369,00 Kč bez DPH, tj. 589 716,49 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 67-

1166/2018-2022); 

 

▪ pořídit vybavení pro stavbu s názvem „Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání 

v Centru Petrklíč, z. s.“ od následujících dodavatelů, tzn. sedací nábytek od firmy IKEA Česká 

republika, s. r. o., IČO 27081052, za cenu 23 148,00 Kč vč. DPH; pracovní vybavení od firmy 

AB-STORE, s. r. o., IČO 28459423, za cenu 22 989,00 Kč vč. DPH a pracovní nábytek 

od dodavatele LBR Nalžovice, IČO 65592182, za cenu 6 655,00 Kč vč. DPH (v souboru 

výroků usnesení RM 67-1167/2018-2022). 

 

 

 

 

 

 


