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

č. 69/2018-2022 ze dne 1. září 2021 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem devět 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 18. srpna 2021 

(RM č. 68/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 69-1194/2018-

2022). 

 
▪ zprávu o plnění stavebních a investičních akcí města Sedlčany v roce 2021, kterou sestavil 

a okomentoval Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic Městského úřadu Sedlčany (RM 

69-1195/2018-2022); 

 

▪ výsledky Stavebně technického průzkumu objektu Sokolovna Sedlčany na adrese Tyršova 

č. p. 150, 264 01 Sedlčany (na pozemku parc. č. 1637 k. ú. a obec Sedlčany), a to spolu 

s orientačními náklady na sanaci objektu. Tyto dokumenty vypracovala společnost S-B, s. r. o. 

(projekty a realizace staveb), se sídlem Sedlčany, Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany; 

IČO 25652362 (RM 69-1196/2018-2022); 

 

▪ dokument s názvem „Vyhodnocení současného zatížení, posouzení aktuálního technického 

stavu a návrh úprav kompletní vodní a kalové linky při respektování požadavků na složení 

finálního odtoku dle platné legislativy včetně odhadu investičních nákladů“, který pro objekt 

ČOV Sedlčany vypracoval objednaný zpracovatel AQUA-CONTACT Praha, v. o. s., se sídlem 

Jaroměř, Husova č. p. 112, 551 01 Jaroměř, provozovna Praha, Mařákova č. p. 8, 160 00 Praha 

6 (RM 69-1197/2018-2022); 

 

▪ informaci paní Bc. Mileny Říčařové, ředitelky Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové 

organizace města, o navýšení ceny stravného v jídelnách tohoto subjektu, a to s účinností 

od 1. září 2021, na zákonem stanovenou minimální hranici (vyhláška č. 272/2021Sb., kterou se 

mění vyhláška č. 105/2005 Sb., o školním stravování). Strávníci za poskytovanou denní stravu 

(přesnídávka, oběd, svačina, nápoje) do šesti let věku budou hradit 37 Kč a strávníci starší 

41 Kč (RM 69-1202/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ s doporučeným postupem na zajištění řádného provozování „Vodohospodářské infrastruktury 

města Sedlčany“ a způsobem výběru vhodného dodavatele služeb a výkonů (koncesní řízení), 

jako i s oddílným modelem provozování Vodohospodářské infrastruktury města Sedlčany, 

který vyplynul z provedené „Analýzy možností“, kterou na základě objednávky města Sedlčany 

vypracoval sjednaný zhotovitel – Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Divize 03, 



 

 

se sídlem Praha, Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov; IČO 47116901; DIČ CZ47116901 

(v souboru výroků usnesení RM 69-1198/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany:  

▪ schválit převod vlastnického práva Souhlasným prohlášením (vydržení pozemku), a to nově 

odděleného pozemku parc. č. 948/6, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace, o výměře 26 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 948/1, 

k. ú. a obec Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2810-66/2021), a to v souladu s ustanovením 

§ 1089 a následných zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění s tím, že město 

Sedlčany předmětný pozemek převede na žadatele (v souboru výroků usnesení RM 69-

1199/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, ulice 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 1/III. patro), a to s žadatelkou, trvale 

bytem Sedlčany, Žižkova č. p. 187, 264 01 Sedlčany, na dobu určitou, tj. od 1. října 

do 31. prosince 2021 (RM 69-1200/2018-2022); 

 

▪ s ohledem na změnu právního prostředí a v souladu s platným Plánem odpadového 

hospodářství města Sedlčany uzavření návrhu Dodatku č. 1 k dřívějšímu smluvnímu ujednání 

na zpětný odběr použitého elektrozařízení (elektroodpad), které je po době funkčnosti, a to se 

společností ASEKOL, a. s., se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČO 

27373231 (RM 69-1201/2018-2022). 

 

 


