MĚSTO SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 74/2018-2022 ze dne 10. listopadu 2021
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem dvanácti 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 27. října 2021
(RM č. 73/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 74-1266/20182022);
▪ nový vnitřní předpis města Sedlčany, kterým je Spisový řád, Skartační řád a Skartační plán
Městské policie Sedlčany, jenž je vydáván formou příkazu starosty města Sedlčany, pana
Ing. Miroslava Hölzela, a to s účinností 1. ledna 2022 (RM 74-1277/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany na rok 2022, rozpočet
jejich hospodaření ve zřízených a spravovaných fondech organizací na rok 2022, odpisové
plány těchto subjektů na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací
města Sedlčany na období let 2023 – 2024, vše dle předložených návrhů, zpracovaných
v součinnosti Městského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického s řediteli příspěvkových
organizací města Sedlčany.
Tímto se příspěvek na činnost subjektů pro rok 2022 schvaluje v následující výši:
1. základní škola Sedlčany
3.100,00 tis. Kč
2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany
2.650,00 tis. Kč
Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany
730,00 tis. Kč
Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany
770,00 tis. Kč
Mateřská škola Sedlčany
2.944,00 tis. Kč
Základní umělecká škola Sedlčany
395,00 tis. Kč
Městská knihovna Sedlčany
5.479,00 tis. Kč
Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany
6.710,00 tis. Kč
Městské muzeum Sedlčany
3.308,00 tis. Kč
Sportovní areály Sedlčany (činnost / opravy)
6.191,00 tis. Kč.
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Sedlčany na období let 2022 –
2023 se schvaluje v následující výši:
(rok 2023)
(rok 2024)
1. základní škola Sedlčany
3.200,00 tis. Kč 3.200,00 tis. Kč
2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany
2.650,00 tis. Kč 2.650,00 tis. Kč
Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany
770,00 tis. Kč
795,00 tis. Kč
Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany
790,00 tis. Kč
840,00 tis. Kč
Mateřská škola Sedlčany
2.950,00 tis. Kč 3.050,00 tis. Kč
Základní umělecká škola Sedlčany
395,00 tis. Kč
395,00 tis. Kč
Městská knihovna Sedlčany
5.748,00 tis. Kč 6.028,00 tis. Kč
Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany
6.750,00 tis. Kč 6.800,00 tis. Kč
Městské muzeum Sedlčany
3.437,00 tis. Kč 3.573,00 tis. Kč

Sportovní areály Sedlčany (činnost)
Sportovní areály Sedlčany (opravy)
(RM 74-1267/2018-2022);

7.224,00 tis. Kč 7.555,00 tis. Kč
1.000,00 tis. Kč 1.000,00 tis. Kč.

▪ předložený návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, resp. „Plán inventarizace
majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany ke dni 31. prosince 2021“, a to včetně složení
Hlavní inventarizační komise a Dílčích inventarizačních komisí, s tím, že inventura bude
zahájena 1. prosince 2021 a ukončena nejpozději 31. ledna 2022 (vizte Přílohy, které jsou
nedílnou součástí tohoto usnesení, tj. Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města
Sedlčany k 31. prosinci 2021, Hlavní inventarizační komise, Dílčí inventarizační komise); (RM
74-1271/2018-2022);
▪ v souladu s návrhem Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., prodloužení jednotlivých smluv
o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01
Sedlčany, a to se všemi současnými uživateli ubytovacích jednotek dle předloženého seznamu
a individuálně nastavených dalších smluvních parametrů (vizte Příloha č. 1 původní žádosti
k tomuto usnesení). U všech v této Příloze usnesení uvedených uživatelů ubytovacích jednotek
se doba užívání (nájmu) prodlužuje na dobu určitou jeden rok, a to ode dne 1. ledna 2022 do dne
31. prosince 2022, přičemž na uvedené období je zároveň aktualizováno nájemné
(tzn., že poplatek za užívání běžné jednotky je stanoven částkou 5 000,00 Kč/za celou
jednotku/měsíc a 3 100,00 Kč/za polovinu jednotky/měsíc; za užívání velké jednotky v přízemí
objektu částkou 5 400,00 Kč/za celou jednotku/měsíc a za užívání tzv. přístřeší je poplatek
stanoven částkou 1 000,00 Kč/za osobu starší 18 let/měsíc); (RM 74-1272/2018-2022);
▪ finanční podporu žadateli, v částce podpory 8.000,00 Kč určené na nákup atletických
pomůcek pro Atletický kroužek dětí za účelem zkvalitnění tréninkových hodin, a to na základě
Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 (č. j.: MÚS/MST/22315/2021, přijaté dne 5. listopadu 2021), doručené žadatelem 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 (v souboru výroků usnesení RM 74-1273/20182022);
▪ zbylé finanční prostředky, alokované rozpočtem města Sedlčany na rok 2021 na podporu
sportovní činnosti dětí a mládeže ve výši do 10 000,00 Kč, využít na zajištění odměn určených
úspěšným reprezentantům města Sedlčany za rok 2021, kteří reprezentovali město Sedlčany
a šířili jeho dobré jméno v hodnoceném období (RM 74-1275/2018-2022).
Rada města Sedlčany zamítla:
▪ odůvodnění žádosti o prodloužení dříve uzavřené Nájemní smlouvy o 60 měsíců
(tj. do 31. března 2031) bez řádného výběrového řízení uživatele a soutěže o výši nájemného,
a to pro případ užívání provozovny restaurace s kavárnou na Zimním stadionu Sedlčany,
na adrese objektu Sedlčany, Zberazská č. p. 152, 264 01 Sedlčany (v souboru výroků usnesení
RM 74-1268/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, vyhotovit potřebný geometrický plán,
kterým bude nepotřebná a žadatelem požadovaná část pozemku parc. č. 2987/68, (o výměře
ve výši cca 78 m2), v k. ú. a obci Sedlčany oddělena od původního pozemku; následně bude
záměr prodeje nepotřebného, nově vzniklého pozemku, řádně zveřejněn na úřední desce

Městského úřadu Sedlčany a poté projednán v Radě města Sedlčany, která prodej případně
doporučí ke schválení Zastupitelstvu města Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 741269/2018-2022).
Rada města Sedlčany zrušila:
▪ své původní usnesení ze dne 19. května 2021 (vizte usnesení zn. RM 63-1076/2018-2022)
o prodeji pozemku parc. č. 2951/11, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná
plocha, o výměře 350 m2, k. ú. a obec Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 74-1270/20182022).
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:
▪ prodej pozemku parc. č. 2951/11, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná
plocha, o výměře 350 m2, k. ú. a obec Sedlčany, a to žadateli, trvale bytem Sedlčany,
za jednotkovou cenu 250,00 Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 4696 – 55/2021, tj. za celkovou
kupní cenu 87.500,00 Kč. Strana kupující zároveň uhradí náklady na vyhotovení znaleckého
posudku a geometrického plánu (v souboru výroků usnesení RM 74-1270/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ neposkytnout dotaci (finanční podporu) z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021,
a to pro následující projekty:
▪ „Tisk preventivního rockového nástěnného kalendáře PÁLÍ! 2022“; žadatel o finanční
podporu: AVALONE, z. s., se sídlem Sedlčany, osada Libíň č. p. 27, 264 01 Sedlčany; právní
forma: zapsaný spolek; IČO 22844511; (č. j. žádosti: MÚ-S/MST/17715/2021);
▪ „Sportovní den mládeže TAJV v Sedlčanech“; žadatel o finanční podporu: TAJV, z. s., se
sídlem Poděbrady, Sportovní č. p. 158, 290 01 Poděbrady; IČO 09287094; (č. j. žádosti:
ST/22469/2020).
Důvodem pro neposkytnutí žádané finanční podpory je především nedostatek alokovaných
finančních prostředků rozpočtem města Sedlčany a jejich vyčerpání na podporu jiných projektů
roku 2021 (RM 74-1274/2018-2022).
Rada města Sedlčany povolila:
▪ podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to
v postavení zřizovatele školy, a to pro školní rok 2021/2022 výjimku z nejvyššího počtu dětí
stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí na třídu, pro případ Mateřské školy
Sedlčany, Šafaříkova 1070, 264 01 Sedlčany; IČO 70999058 (podle žádosti č. j.: MÚS/MST/22448/2021), neboť toto zvýšení počtu dětí není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti
školy a současně jsou splněny všechny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví (RM 741276/2018-2022).

