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Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM 
č. 76/2018-2022 ze dne 8. prosince 2021 
 
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 11 specifických usnesení, 
a to v následném členění jednotlivých výroků. 
 
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  
▪ předložené připomínky, které vzešly z prvního odborného projednání návrhu Kolektivní 
smlouvy předložené základní odborovou organizací Městské policie Sedlčany (člen Unie 
bezpečnostních složek odborové organizace); (v souboru výroků usnesení RM 76-1302/2018-
2022). 
 
Rada města Sedlčany pověřila:  
▪ zástupce zaměstnavatele, tj. užší vedení města Sedlčany, pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu 
města a Mgr. Zdeňka Šimečka, místostarostu města, k dalšímu jednání, které bude vedeno 
ve spolupráci s právním zástupcem města Sedlčany za účelem upravení návrhu předloženého 
smluvního ujednání do další fáze jeho projednávání (Kolektivní smlouva; odborová organizace 
Městské policie Sedlčany); (v souboru výroků usnesení RM 76-1302/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany schválila:  
▪ prominutí plateb za poskytované služby v období posledních tří čtvrtletí roku 2021 ve výši 
2 880,00 Kč, z důvodu překážek v užívání spojených s nouzovým stavem, pandemickou situací 
a vyhlášenými hygienickými opatřeními s dopadem do prostředí ohrožené skupiny osob 
(uživatelů), a to na základě žádosti Svazu tělesně postižených v České republice, z. s., MO 
Sedlčany, jenž jedná v postavení smluvního uživatele klubovny spolku umístěné v objektu 
budovy pro administrativu na adrese Kpt. Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany, která je 
ve vlastnictví města Sedlčany (RM 76-1303/2018-2022); 
 
▪ aby v souladu s podanou žádostí likvidátora subjektu (smluvního uživatele) byl dříve 
uzavřený smluvní vztah o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (ze dne 3. září 2015), 
kterým bylo založeno užívání ordinace s čekárnou, sociálním zařízením a chodbou v objektu 
Sedlčany č. p. 4 v ulici 28. října, a to za účelem poskytování zdravotnických služeb – ordinace 
praktického lékaře, ukončen dohodou smluvních stran ke dni 31. prosince 2021 (v souboru 
výroků usnesení RM 76-1304/2018-2022); 
 
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6012735/1“, mezi ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, která je 
zastoupena na základě plné moci společností G + s. r. o., se sídlem Kamenice, Sadová č. p. 625, 
251 68 Kamenice, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem 
je zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 446/3 v k. ú. 
a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční 
soustavy, tj. kabelového vedení NN včetně přípojkového jistícího pilíře. Věcné břemeno 
se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 6 400,00 Kč bez DPH, a to v návaznosti 



 
 

na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 
provést stavbu ze dne 26. září 2017 (RM 76-1306/2018-2022); 
 
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 
stavby, Sedlčany, Podélná, kNN pro p. č. 2940/1, IV-12-6029482“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., 
se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako budoucím 
oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení 
věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 711/2, parc. č. 2940/8 
a parc. č. 2940/20, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje 
za jednorázovou náhradu ve výši 16 100,00 Kč bez DPH (RM 76-1307/2018-2022); 
 
▪ uzavření „Dodatku č. 17 ke Smlouvě o užívání stožárů“, na základě kterého se mění čl. IV. 
„Doba užívání“ původní Smlouvy ze dne 26. listopadu 1999, uzavřené mezi vlastníkem, 
tj. městem Sedlčany a uživatelem. Užívání předmětu Smlouvy, tj. sloupových stožárů 
veřejného osvětlení u silnice I/18 za účelem umístění reklamních tabulí se prodlužuje na dobu 
určitou ode dne 1. ledna 2022 do dne 31. prosince 2022 s podmínkou, že v případě požadavku 
ze strany města Sedlčany na okamžité odstranění reklamních tabulí z důvodů legislativních 
i z jiných mimořádných důvodů, a to v době sjednaného užívání, budou reklamní tabule 
na náklady nájemce neprodleně odstraněny. Náhrada za užívání stožárů s účinností 1. ledna 
2022 se stanoví ve výši 300,00 Kč/rok/stožár, to znamená, že roční nájemné činí 2.400,00 Kč 
(RM 76-1308/2018-2022); 
 
▪ návrh mimořádných odměn vedoucím pracovníkům za plnění úkolů nad rámec svých 
pracovních povinností za období druhého pololetí roku 2021, tj. jednatelům obchodních 
společností (Sedlčanské technické služby, s. r. o.; Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.) 
a ředitelům příspěvkových organizací města Sedlčany (1. základní škola Sedlčany; 2. základní 
škola - škola Propojení Sedlčany; Základní umělecká škola Sedlčany; Mateřská škola Sedlčany; 
Školní jídelna l. ZŠ Sedlčany; Školní jídelna 2. ZŠ Sedlčany; Kulturní dům Josefa Suka 
Sedlčany; Městské muzeum Sedlčany; Městská knihovna Sedlčany a Sportovní areály 
Sedlčany), přičemž pololetní odměny jsou schváleny podle předloženého schématu, které je 
přílohou k tomuto usnesení (RM 76-1309/2018-2022); 
 
▪ přijetí neinvestiční účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů souvisejících s řešením 
krizové situace během vyhlášeného nouzového stavu a na předcházení krizových situací, 
a to ze zdrojů poskytovatele, Středočeského kraje, se sídlem Praha, Zborovská č. p. 11, Praha 5; 
IČ 70891095, v částce 270 tis. Kč, přijímané na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové 
situace“ (RM 76-1310/2018-2022); 
 
▪ návrh Rámcové smlouvy o dodávce služeb povahy informačních technologií, systémů 
a bezpečnosti administrativních výkonů a stability provozu, která je uzavírána se smluvním 
partnerem na dobu určitou do dne 31. prosince 2022 za definovaných ostatních smluvních 
podmínek (RM 76-1312/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany uložila: 
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby s žadatelem (uživatelem) byla uzavřena 
příslušná Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 
(ordinace s čekárnou, sociálním zařízením a chodbou v objektu Sedlčany č. p. 4 v ulici 28. října, 
264 01 Sedlčany); (v souboru výroků usnesení RM 76-1304/2018-2022).  



 
 

 
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit: 
▪ prodej pozemku parc. č. 745/6, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 
komunikace, o výměře 24 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 745/1, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem vyžití ostatní komunikace, vše v k. ú. Třebnice, 
obec Sedlčany (vizte geometrický plán č. 335-196/2021), který je ve vlastnictví města 
Sedlčany, a to žadatelce za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 
1.800,00 Kč (RM 76-1305/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany vyslovila poděkování města: 
▪ všem reprezentantům města Sedlčany v oblasti sportu za vzornou a důstojnou reprezentaci, 
propagaci města a šíření jeho dobrého jména v končícím roce 2021 (RM 76-1311/2018-2022). 


