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

č. 79/2018-2022 ze dne 26. ledna 2022 

 
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 19 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 12. ledna 2022 
(RM č. 78/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 79-1337/2018-

2022); 
 
▪ přednesenou zprávu pod názvem „Výsledky hospodaření města Sedlčany za rok 2021 
(ve skladbě „Příjmy“; „Výdaje“ včetně přehledu RO č. 1 – RO č. 7 / 2021)“. Příjmy dosáhly 
ve sledovaném rozpočtovém období roku 2021 celkové výše 211.678,38 tis. Kč (100,82 % 
předpokladu) a výdaje celkové výše 182.521,15 tis. Kč (94,13 % předpokladu). Rozpočet města 
Sedlčany za rok 2021 byl uzavřen jako přebytkový v částce 29.157,23 tis. Kč (rozumí 
se zůstatky účtů, bez odpočtu spotřebované části přebytku z minulých rozpočtových období); 
(RM 79-1338/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany zrušila:  

▪ své původní usnesení zn. RM 56-969/2018-2022 ze dne 10. února 2021 a usnesení zn. RM 
62-1056/2018-2022 ze dne 5. května 2021 o přímém prodeji pozemků v lokalitě Sedlčany, 
Na Potůčku (v souboru výroků usnesení RM 79-1339/2018-2022);  
 
▪ v plném rozsahu dříve přijaté usnesení zn. RM 78-1334/2018-2022 v předmětu aktualizace 
Platových výměrů ředitelů vybraných příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany 
(RM 79-1351/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit: 
▪ převod vlastnického práva (vydržení) k nově vzniklému pozemku parc. č. 948/8, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 22 m2, v k. ú. a obci 
Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2861-12/2022), a to v souladu s ust. § 1089 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v souboru výroků usnesení RM 79-
1339/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku: 

▪ aby záměr vydržení vlastnických práv k pozemku parc. č. 948/8 o výměře 22 m2 byl řádně 
zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 79-

1339/2018-2022); 
 
 



 
 

▪ záměr prodeje nepotřebného pozemku parc. č. 946/29 o výměře 497 m2 a nepotřebného 
pozemku parc. č. 948/7 o výměře 12 m2 (vizte geometrický plán č. 2861-12/2022) zveřejnit 
na úřední desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 79-1340/2018-

2022); 
 
▪ aby za účelem realizace pozemků parc. č. 946/29 o výměře 497 m2 a parc. č. 948/7 o výměře 
12 m2 byl vyhotoven znalecký posudek o jejich ceně v místě a čase obvyklé (v souboru výroků 
usnesení RM 79-1340/2018-2022); 
 
▪ zajistit další administrativní postup realizace pozemku parc. č. 946/29 a pozemku 
parc. č. 948/7, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů (v souboru výroků usnesení RM 79-1340/2018-2022); 
 
▪ aby uvolněný prostor k podnikání o výměře 9,1 m2 (část prostor bývalé „kožní ordinace“ 
v objektu Sedlčany č. p. 159 v ulici Tyršova) byl zveřejněn k využití na úřední desce MěÚ 
Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 79-1344/2018-2022); 
 
▪ aby jednotlivým nájemcům, s kterými má město Sedlčany uzavřeny příslušné nájemní 
smlouvy, kde je smluvně ujednána možnost navýšení nájemného o meziroční inflaci 
(především Smlouvy o nájmu nebytových prostor – prostory sloužící k podnikání), 
bylo s účinností od 1. dubna t. r. navýšeno nájemné o míru inflace za rok 2021, tj. o 3,8 % (RM 

79-1346/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ uzavření „Nájemní smlouvy – pozemku, č. SML-00030-2022-6“, mezi městem Sedlčany, 
jako nájemcem a Lesy České republiky, s. p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, 
500 08 Hradec Králové, resp. Lesní závod Konopiště, Želetinka č. p. 12, 256 01 Benešov 
u Prahy, jako pronajímatelem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc. č. 2405/6 
o výměře 703 m2 v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov, který se nachází pod Vodojemem 
a čerpací stanicí Šiberna (příslušenství související s provozem Přivaděče pitné vody Benešov – 
Sedlčany) za roční nájemné 18 121,00 Kč, čímž se nahrazuje dřívější smluvní ujednání ze dne 
19. září 2019, jemuž skončila platnost ke dni 31. prosinci 2021. Smlouva je uzavírána na dobu 
určitou do 31. prosince 2026 (RM 79-1341/2018-2022); 
 
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IV-12-6028850/1 (P-2021-677) Sedlčany, kNN pro p. č. 2940/89“, mezi společností 
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
která je pro potřeby uzavření smluvního ujednání zastoupena na základě plné moci společností 
ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, 
jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem 
je zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 2940/100 
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 2 900,00 Kč, bez DPH (RM 79-1342/2018-2022); 
 
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6027277/1 Sestrouň, 
NN pro p. č. 601/14“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností Elmoz 
Czech, s. r. o., se sídlem Benešov, Černoleská č. p. 2326, 256 01 Benešov, jako oprávněným 
a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku 



 
 

v majetku města Sedlčany, parc. č. 740/1, v k. ú. Sestrouň, obec 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 6 446,00 Kč bez DPH, 
tj. za 7 800,00 Kč včetně DPH, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6024308/1 (Sestrouň) ze dne 
5. srpna 2019 (RM 79-1343/2018-2022); 
 
▪ uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 21. prosince 2011, 
která byla uzavřena mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem a obchodní společností, 
MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem nebytových 
prostor – prostory sloužící k podnikání, nacházející se v objektu Sedlčany č. p. 159 v ulici 
Tyršova, a to za účelem poskytování zdravotnických služeb. Dodatek č. 3 se týká zúžení prostor 
k podnikání o výměře 9,1 m2 (část prostor bývalé „kožní ordinace“). Ostatní ujednání citované 
Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 21. prosince 2011, zůstávají tímto Dodatkem č. 3 
nezměněna (v souboru výroků usnesení RM 79-1344/2018-2022); 
 
▪ žádost Sdružení obcí Sedlčanska ze dne 20. ledna 2022 o užívání veřejného prostranství 
na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, a to ve dnech 9. dubna, 11. června, 17. září 
a 10. prosince 2022, za účelem pořádání tzv. „Farmářských trhů Sedlčany“. V souladu 
s ustanovením čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2019, 
kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství, se výše uvedené akce, 
obdobně jako v minulých letech, osvobozují od místního poplatku (RM 79-1348/2018-2022); 
 
▪ aby v souladu s podanou žádostí smluvního nájemce byly provedeny stavební úpravy, 
tj. vybourání nenosných konstrukcí zádveří a zabudování klimatizace v nebytovém prostoru 
v objektu budovy č. p. 175 v ul. 28. října v Sedlčanech – prodejna ovoce-zelenina, a to vše na 
vlastní náklady smluvního uživatele (nájemce, žadatele) a dále za předpokladu předchozího 
zaplacení dlužného nájemného za užívání uvedených nebytových prostor ve výši 6 289,00 Kč 
(stav k 31. prosinci 2021) a v souladu s odborným posouzením Odboru investic Městského 
úřadu Sedlčany (RM 79-1349/2018-2022); 
 
▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská 
č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/II. patro), a to s vybraným žadatelem, na dobu 
určitou, tj. od 1. února 2022 do 30. dubna 2022 (RM 79-1350/2018-2022); 
 
▪ objednat činnosti spojené s tzv. kompletní administrací projektu pod názvem „Vymezení 
území ohroženého zvláštní povodní – Sedlčanská retenční nádrž“, který byl ze strany 
poskytovatele dotace (POŽP; SFŽP ČR) podpořen. Kompletní administrace projektu bude 
objednána u firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., IČO 47116901, v hodnotě veřejné 
zakázky 78 000,00 Kč bez DPH, tj. 94 380,00 Kč vč. DPH (RM 79-1354/2018-2022); 
 
▪ v souladu s usnesením RM 73-1263/2018-2022 a na základě souboru 27 ks uplatněných 
a důvodných Žádostí fyzických osob, podrobně uvedeno v příslušných spisech vedených 
Městským úřadem Sedlčany, Odborem sociálních věcí, poskytnutí finančního daru v max. výši 
500,00 Kč/rok 2022/nemovitost, kde příjemcem daru je osoba splňující kritéria potřebnosti, 
definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dar bude 
vyplacen na základě uzavřených Darovacích smluv (RM 79-1355/2018-2022); 
 
▪ nově sestavené návrhy Platových výměrů ředitelů všech příspěvkových organizací zřízených 
městem Sedlčany (tj. 1. základní škola Sedlčany; 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany; 



 
 

Základní umělecká škola Sedlčany; Mateřská škola Sedlčany, Školní jídelna 1. Základní školy 
Sedlčany, Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, 
Městské muzeum Sedlčany, Městská knihovna Sedlčany, Sportovní areály Sedlčany), 
a to podle předloženého seznamu (sumarizační tabulka údajů), který je samostatnou přílohou 
k tomuto usnesení, s aplikací ode dne 1. ledna 2022 (v souboru výroků usnesení RM 79-

1352/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany nedoporučila Zastupitelstvu města Sedlčany:  

▪ na základě aktualizované žádosti vlastníka pozemků schválit bezúplatný převod pozemků 
(přijetí daru) parc. č. 3012/89 a parc. č. 3012/98 v k. ú. a obci Sedlčany a dále přijetí finančního 
daru ve výši 1 000 000,00 Kč, vše za účelem podpory a závazku výstavby místní (příjezdové) 
komunikace na uvedených pozemcích (RM 79-1345/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany vyslovila nesouhlas: 
▪ s přímým prodejem pozemku parc. č. 321/8, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 
využití ostatní komunikace, o výměře 131 m2 v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, do vlastnictví 
žadatelů, neboť prodejem tohoto pozemku by byl zamezen přístup k sousednímu pozemku 
parc. č. 248/3, druhem pozemku zahrada, o výměře 602 m2, který je ve vlastnictví jiných osob 
(v souboru výroků usnesení RM 79-1347/2018-2022). 
  
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 
▪ s případnou směnou části pozemku parc. č. 321/8 za pozemek parc. č. 319, druhem pozemku 
zahrada, výměra 30 m2, a to současně s případným finančním vyrovnáním nebo s případným 
prodejem části pozemku parc. č. 321/8, která bezprostředně sousedí s pozemkem žadatelů 
(v souboru výroků usnesení RM 79-1347/2018-2022).  
 
Rada města Sedlčany rozhodla: 

▪ a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, v úplném a účinném znění, o výběru dodavatele služby, prací (projektová 
dokumentace) s názvem „Vymezení území ohroženého zvláštní povodní – Sedlčanská retenční 
nádrž“ od uchazeče Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., IČO 47116901, v hodnotě 
veřejné zakázky 459 000,00 Kč bez DPH, tj. 555 390,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků 
usnesení RM 79-1353/2018-2022). 
 
 
 


