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

č. 80/2018-2022 ze dne 9. února 2022 

 
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 12 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 26. ledna 2022 
(RM č. 79/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 80-1356/2018-

2022); 
 
▪ souhrnné Zprávy o činnosti komisí Rady města Sedlčany a zvláštních orgánů města Sedlčany 
za uplynulý rok 2021, které byly vypracovány a předány k projednání předsedy jednotlivých 
komisí (RM 80-1357/2018-2022); 
 
▪ oznámení Elektromontážní a revizní firmy BSR, spol. s r. o., IČ 46348018, se sídlem 
Dublovice – Chramosty č. p. 45, 264 01 Sedlčany, o změně uživatele pronájmu veřejného 
prostranství – část pozemku parc. č. 1084/9 o výměře cca 53,2 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (VS 
3040). V souvislosti s prodejem části obchodního závodu přešla veškerá práva (i práva smluvní 
vůči dalším osobám – městu Sedlčany) a povinnosti ze společnosti Elektromontážní a revizní 
firmy BSR, spol. s r. o. na Centrum integrační podpory, z. s., IČ 63839148, se sídlem Praha, 
Kaprova 42/14, 110 00  Praha 1, vizte Smlouva o koupi části závodu ze dne 18. října 2021 (RM 

80-1360/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany: 

▪ schválit prodej pozemku parc. č. 745/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
jiná plocha o výměře 92 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. 334-155/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, 
a to žadatelce, za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 6.900,00 Kč 
(v souboru výroků usnesení RM 80-1358/2018-2022); 
 
▪ schválit směnu pozemků mezi Českou republikou, Státním pozemkovým úřadem, se sídlem 
Praha, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3 - Žižkov a městem Sedlčany s tím, že ČR, Státní 
pozemkový úřad, převede do vlastnictví města Sedlčany pozemek parc. č. 685/2, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 37 m2, v k. ú. Libíň, 
obec Sedlčany (pozemek pod Krčínovou cyklostezkou) a město Sedlčany převede do vlastnictví 
ČR, Státního pozemkového úřadu, pozemek parc. č. 2922/4, druhem pozemku trvalý travní 
porost, způsobem ochrany ZPF, o výměře 75 m2, v k. ú. a obci Sedlčany (v souboru výroků 
usnesení RM 80-1361/2018-202). 
 



 
 

Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku: 
▪ aby záměr prodeje pozemku parc. č. 745/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
jiná plocha, o výměře 92 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 745/1, 
vše v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 
Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 80-1358/2018-2022); 
 
▪ aby záměr směny pozemků, a to pozemku ve vlastnictví města parc. č. 2922/4, druhem 
pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF, o výměře 75 m2, v k. ú. a obci Sedlčany 
za pozemek ve vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad, parc. č. 685/2, druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 37 m2, v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, 
byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení 
RM 80-1361/2018-202). 
 
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 
▪ s konáním rychlostní zkoušky v rámci závodu „41. ročníku Rally Příbram“, a to dne 
23. července 2022 v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, na trase směrem od Osečan do osady 
Sestrouň, přes Zberaz, Hradiško a dále ve směru na Prosenickou Lhotu, a rovněž za podmínky 
dodržení všech bezpečnostních a dalších předpisů kladeným na pořadatele závodů a rovněž 
za podmínky uvedení užívaného majetku do původního stavu a následného jeho předání 
zástupci a správci komunikace (Sedlčanské technické služby, s. r. o.); (RM 80-1359/2018-

2022); 
 
▪ s pořádáním sportovních akcí pro veřejnost (na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, 
lokalita les Deštno), kterou pořádá v termínech dne 10. dubna 2022, 15. května 2022, 11. září 
2022 a 9. října 2022, vždy v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., Povltavský sportovní klub DA-
BA, z. s., se sídlem Sedlčany, Dělnická č. p. 553, 264 01 Sedlčany; IČ 00508071, 
a to za podmínky dodržení všech bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, jako 
i předpisů ochrany lesa a dále, že veřejná komunikace (lesní cesta) a její bezprostřední 
používané okolí pro tento závod budou neprodleně po jeho ukončení (rozumí se po ukončení 
jednotlivých závodů) uvedeny do řádného stavu užívání a předány zpět odbornému správci 
lesního porostu (lesní hospodář) a rovněž za podmínky, že lesní hospodář bude v dostatečném 
předstihu před konáním závodu o této činnosti v lese informován; (RM 80-1362/2018-2022); 
 
▪ s čerpáním Fondu investic příspěvkové organizace Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, 
Komenského náměstí č. p. 69, 264 01 Sedlčany, IČ 70999104, v celkové částce 26 126,25 Kč, 
na potřeby oprav zařízení technologie kuchyně, který je poskytován v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na základě Žádosti č. j.: MÚ-
S/MST/2408/2022 (RM 80-1364/2018-2022); 
 
▪ a to na základě provedeného odborného posouzení stavebního a technického stavu objektu 
Čistírny odpadních vod Sedlčany, které bylo provedeno odborně způsobilou osobou 
(společností 1. SčV, a. s., se sídlem Novohospodská č. p. 93, 261 01 Příbram), se zachováním 
současné koncepce kalového hospodářství i vodní linky, přičemž navržené úpravy potřebné 
rekonstrukce spočívají v obnově strojního vybavení a řešení nevyhovujícího stavebního stavu 
budov a nádrží se zachováním původní kapacity čistírny 23 000 EO (BSK5) s odhadem 
předpokládaných nákladů ve výši 30 mil. Kč bez DPH (RM 80-1365/2018-2022).  
  
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ přijetí finančního daru ve výši 70 000,00 Kč do vlastnictví příspěvkové organizace města, 
kterou je 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, okres Příbram, se sídlem Sedlčany, 



 
 

Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČ 48954004, a to na základě smluvního ujednání od dárce, 
kterým je subjekt Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., se sídlem Praha, ulice Evropská 
2690/17, 160 00 Praha 6; IČ 29005469, které obdarovaný subjekt použije na realizaci programu 
kolegiální podpory a nákupu knih za účelem podpory vzdělávání (RM 80-1363/2018-2022); 
 
▪ tzv. Časový plán města Sedlčany k implementaci programu zlepšování kvality ovzduší Zóna 
Střední Čechy – CZ02, který byl sestaven v souladu s vydaným Věstníkem MŽP ČR Program 
zlepšování kvality ovzduší Střední Čechy CZ02: Aktualizace 2020 (PZKO 2020+); (RM 80-

1366/2018-2022); 
 
▪ v souladu s usnesením RM 73-1263/2018-2022 a na základě souboru 9 ks uplatněných 
a důvodných Žádostí fyzických osob, podrobně uvedeno v příslušných spisech vedených 
na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí (prostý výčet je přílohou k tomuto 
usnesení), poskytnutí finančního daru v max. výši 500,00 Kč/rok 2022/nemovitost, 
kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu 
poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavřených 
Darovacích smluv (RM 80-1367/2018-2022). 
 


