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Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM 
č. 73/2018-2022 ze dne 27. října 2021 
 
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem čtrnácti 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 13. října 2021 
(RM č. 72/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 73-1251/2018-
2022); 
 
▪ informace předané PaedDr. Jaroslavem Nádvorníkem, ředitelem 2. základní školy – Školy 
Propojení Sedlčany, ve věci politováníhodného incidentu fyzického napadení, kterého se měl 
dopustit žák této školy dne 14. října 2021. Následně zveřejňované komentáře k této události 
nezúčastněných osob, a to zejména na sociálních sítích, nejsou objektivním posouzením 
předpokládaného skutku a hodnocením práce školy, přičemž značně poškozují její dobré jméno 
(v souboru výroků usnesení RM 73-1261/2018-2022). 
   
Rada města Sedlčany schválila:  
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6008763/1 Sedlčany, 
kNN Havlíčkova ulice“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou na základě pověření č. POV/PŘ/B1/0023/2019 
jednající osobou, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je 
zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 11, parc. č. 30/2, 
parc. č. 31/2, parc. č. 48/5, parc. č. 48/6, prac. č. 49/1, parc. č. 49/2, parc. č. 49/5, parc. č. 49/7, 
parc. č. 57/3, prac. č. 996/3, parc. č. 1031/1, prac. č. 1110/4, parc. č. 1133/1 a parc. č. 1133/2, 
vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení 
distribuční soustavy, tj. zemního kabelového vedení NN v délce trasy 670 m včetně 
přípojkového jistícího pilíře. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 
202 000,00 Kč, včetně DPH, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu ze dne 15. listopadu 2018 
(RM 73-1252/2018-2022); 
 
▪ ukončení dříve založeného smluvního vztahu, a to Dohodou smluvních stran ke dni 31. října 
2021. Předmětem uzavřené Smlouvy o nájmu pozemků ze dne 17. dubna 2019 bylo užívání 
pozemku parc. č. 226/2 o výměře 111 m2, druhem pozemku trvalý travní porost (zahrada), 
způsobem ochrany ZPF, v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, k rekreačním účelům (RM 73-
1254/2018-2022); 
 
▪ Dohodu o vypořádání nákladů souvisejících s Kupní smlouvou č. LCR006-00806-2021-6 
uzavíranou mezi městem Sedlčany a společností Lesy České republiky, s. p., se sídlem 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, která se týká Kupní 
smlouvy uzavřené mezi městem Sedlčany, jako kupujícím a Lesy ČR, s. p., jako prodávajícím, 
která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Sedlčany č. 271/2018-2022 ze dne 



 
 

8. března 2021. Po vzájemné dohodě smluvních stran uhradí město Sedlčany náklady 
za vypracování znaleckých posudků v celkové výši 10 000,00 Kč bez DPH a správní poplatky 
v celkové výši 850,00 Kč, které vznikly Lesům ČR, s. p. v souvislosti s prodejem pozemku 
parc. č. 2405/7 v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov (RM 73-1255/2018-2022); 
 
▪ nájemné na rok 2022, a to za užívání a provozování Městské infrastruktury Sedlčany (veřejný 
vodovod a kanalizace; smluvní partner 1. SčV, a. s.; IČO 47549793), ve výši roční částky 
6 868 000,00 Kč, z toho podíl za veřejný vodovod činí 2 716 300,00 Kč a podíl za infrastrukturu 
odpadních vod (kanalizační soustavu a čistírnu odpadních vod) činí 4 151 700,00 Kč, přičemž 
dále v kalkulaci vody předávané do vodovodní soustavy z Přivaděče pitné vody Benešov – 
Sedlčany je ze strany provozovatele – Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., uplatněno nájemné 
ve výši Fondu obnovy Městské infrastruktury Sedlčany na rok 2022 v částce 2 042 000,00 Kč 
(RM 73-1259/2018-2022); 
 
▪ s účinností vzniku poplatkové povinnosti nejdříve na rok 2022, a to za účelem zmírnění 
dopadu obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci, kterou schválilo Zastupitelstvo města Sedlčany na svém 
řádném zasedání dne 4. října 2021, postup, podle kterého, v individuálních případech bude 
rozhodovat o poskytnutí finančního daru, dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), a to až do výše 500,00 Kč/rok/nemovitost. Žadatelem může být 
osoba, vykazující znaky „sociální a společenské potřebnosti“ ve smyslu vedení agendy 
odpadového hospodářství, nevýdělečně činná (rozumí se, že důchod je jediným zdrojem jejího 
příjmu), která je současně osaměle žijícím důchodcem v rodinném domě. O přijetí daru může 
být rozhodnuto za předpokladu úhrady vyměřeného poplatku v plné výši a pouze na základě 
žadatelem podané Žádosti s připojeným čestným prohlášením o osobní situaci a pravdivosti 
údajů, (k dispozici je na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí) a následného 
sociálního šetření a šetření majetkových poměrů v rozsahu vlastnictví nemovitostí, 
provedeného Městským úřadem Sedlčany, Odborem sociálních věcí (v souboru výroků 
usnesení RM 73-1264/2018-2022).  
 
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:  
▪ a to s ohledem na dopad plnění legislativních podmínek do vlastnictví, správy a kontinuity 
udržitelnosti provozování Městské infrastruktury Sedlčany (veřejný vodovod a kanalizace), 
návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro lokalitu Sedlčany, předloženého smluvním 
provozovatelem, a to souhrnnou částkou vodného a stočného pro rok 2022 ve výši 
108,66 Kč/m3 včetně DPH (vodné 59,45 Kč/m3; stočné 49,21 Kč/m3); (RM 73-1260/2018-
2022). 
 
Rada města Sedlčany nedoporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:  
▪ návrh vlastníka pozemků parc. č. 3012/89 a parc. č. 3012/98 v k. ú. a obci Sedlčany na přijetí 
jejich vlastnictví darem do majetku města Sedlčany. Tyto pozemky by měly být součástí 
přístupové komunikace na stavební parcely v lokalitě místní části Roudný (RM 73-1253/2018-
2022).  
 
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:  
▪ vlastníka pozemku parc. č. 1346/1 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za předpokladu splnění všech 
podmínek žadatele vůči poskytovateli dotace, s realizací projektu pod názvem „Zalej alej“, 
jehož nositelem je spolek místních rodin Luční kvítka, kterého záměrem je podat žádost o grant 
do výzvy Zelené oázy 2021-2022, která je vypsána Nadací Partnerství, se sídlem Údolní 33, 
602 00 Brno. Souhlasné stanovisko města Sedlčany je podmíněno tím, že případná realizace 



 
 

projektu bude probíhat pod dohledem pověřeného zástupce vlastníka odpovědného za péči 
o veřejnou zeleň a veřejná prostranství v městské zástavbě Sedlčany (Sedlčanské technické 
služby, s. r. o.) a Odboru investic Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 
73-1256/2018-2022); 
 
▪ s uzavřením navrhované Smlouvy o nájmu nebytových prostor, která je navrhována uzavřít 
s vybraným uchazečem na základě výsledků výběrového řízení provedeného Sportovními 
areály Sedlčany, příspěvkovou organizací města Sedlčany, za účelem doplňkového užívání 
prostoru pro rekondiční cvičení a masáže (prostory situované v objektu Městský stadion 
TJ Tatran Sedlčany), a to dle sjednaných podmínek v návrhu Smlouvy uvedených s účinností 
ode dne 1. listopadu 2021 (RM 73-1257/2018-2022); 
 
▪  s kroky, které ze své pracovní pozice inicioval ředitel 2. základní školy – Školy Propojení 
Sedlčany a které plánuje dále činit za účelem řádného prošetření fyzického napadení žáků školy 
jiným žákem a zajištění zvýšené, již dnes na dobré úrovni nastavené, míry bezpečnosti výuky 
a žáků a zaměstnanců školy, přičemž řediteli školy vyjádřila podporu (v souboru výroků 
usnesení RM 73-1261/2018-2022); 
 
▪ s uzavřením návrhu Smlouvy č. 4102451372 o reklamě a propagaci, sestavené podle 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to se 
společností ČEZ, a. s., se sídlem Praha, Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4; IČ 45274649, 
při sjednaném smluvním plnění ve výši 15 000,00 Kč na podporu akce „Rozsvícení vánočního 
stromu v Sedlčanech“, která se uskuteční (za předpokladu neomezení pandemií) 
dne 27. listopadu 2021 v čase od 15:00 hod. na náměstí T. G. Masaryka (RM 73-1262/2018-
2022); 
 
▪ s nákupem nového služebního vozidla pro potřebu Městské policie Sedlčany, a to podle 
předloženého návrhu druhu a typu vozidla (HYUNDAI TUSCON 1.6 v základní ceně 
729,00 tis. Kč s DPH); (v souboru výroků usnesení RM 73-1263/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany zrušila:  
▪ své usnesení označené zn. RM 72-1244/2018-2022, které bylo přijato na jednání Rady města 
Sedlčany dne 13. října 2021 ve věci stanovení nájemného na rok 2022, a to za užívání 
a provozování Městské infrastruktury Sedlčany (veřejný vodovod a kanalizace); (RM 73-
1258/2018-2022); 
 
▪ bez náhrady Vnitřní předpis RM č. 5/2018 ohledně poskytování nadstandardních služeb 
v souvislosti s výkonem svatebních obřadů, který byl přijat usnesením zn. RM 3-71/2018-2022 
dne 12. prosince 2018 a dále též související usnesení zn. RM 3-72/2018-2022, vydané pro akt 
administrace procesu, a to s účinností na svatební obřady konané ode dne 1. ledna 2022 (RM 
73-1265/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany v souvislosti s incidentem projevu fyzického násilí žáků základní 
školy konstatovala:  
▪ a to po prověření všech opatření průběžně vykonávaných v rámci programu prevence proti 
patologickým jevům dětí a mládeže, v souladu s dřívějšími zprávami České školní inspekce, 
dodržování všech školou nastavených postupů a pravidel v této oblasti činnosti a řešení 
případných událostí (v souboru výroků usnesení RM 73-1261/2018-2022). 


