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

č. 81/2018-2022 ze dne 16. února 2022 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 17 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 9. února 2022 (RM 

č. 80/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 81-1368/2018-2022); 

 
▪ informaci Městského muzea Sedlčany, které s odvoláním se na jednání „Kulturní komise“ 

města Sedlčany, hodlá ve spolupráci se Základní uměleckou školou Sedlčany, spolkem Našlose 

Sedlčany a G a SOŠE Sedlčany, uspořádat v prostoru hlavního náměstí T. G. Masaryka, 

Sedlčany, akci s názvem „Sedlčanský masopust 2022“, a to v úterý dne 1. března 2022 v čase 

od 14:00 hod. do 17:00 hod. V souladu s ust. čl. 7 odst. 2) písm. a) obecně závazné vyhlášky 

města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství, 

se tato akce osvobozuje od místního poplatku (v souboru výroků usnesení RM 81-1380/2018-

2022). 
 

Rada města Sedlčany stanovila:  

▪ termín pro svolání 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 

2018 – 2022 na pondělí dne 7. března 2022 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční v objektu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany 

(RM 81-1369/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit: 

▪ a projednat navržený Program jednání 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

pro toto volební období (2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 7. března 2022 v čase 

od 17:00 hod. ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (RM 81-

1370/2018-2022); 

 

▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 1 / 2022, a to v plném rozsahu všech aktuálních 

a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je návrh na zvýšení příjmů 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 o částku 23 557,0 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2022 o částku 22 057,0 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě činí celkem 

209 672,0 tis. Kč. Výdaje činí celkem 208 172,0 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto 

opatření do již dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 je přebytkový částkou 

+ 1 500,0 tis. Kč (RM 81-1371/2018-2022); 

 

▪ návrh redukce zastavitelných ploch uvedených v příslušné dokumentaci k návrhu Změny č. 2 

ÚP města Sedlčany (Tabulka č. 1) a dále znázorněných zákresem v grafické části dokumentace 



  

 

 

na mapových podkladech, které tvoří společně nedílnou přílohu k tomuto usnesení (RM 81-

1372/2018-2022); 

 

▪ prodej pozemků parc. č. 946/29, druhem pozemku orná půda, o výměře 497 m2 

a parc. č. 948/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 

o výměře 12 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 948/7, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte 

geometrický plán č. 2861-12/2022), které jsou ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelům, 

za jednotkovou cenu 300,00 Kč/m2 dle znaleckého posudku č. 4741 – 16/2022, tj. za celkovou 

kupní cenu ve výši 152.700,00 Kč, s tím, že strana kupující zároveň uhradí náklady 

na vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu (RM 81-1376/2018-2022); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 226/2, druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF, 

o výměře 111 m2 a pozemku parc. č. 334, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

neplodná půda, o výměře 79 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, které jsou ve vlastnictví 

města Sedlčany, a to žadatelce za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 

14.250,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 81-1377/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku: 

▪ v návaznosti na přijaté usnesení zn. RM 80-/2018-2022 ze dne 26. ledna 2022 v předmětu 

žádosti o prodej části (o výměře cca 117 m2) pozemku parc. č. 321/8, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití ostatní komunikace, v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, a to ve prospěch 

dalšího administrativního postupu a právního procesu realizace zájmové části pozemku, 

vyhotovit potřebný geometrický plán, kterým bude požadovaná část pozemku oddělena a dále 

záměr prodeje geometrickým plánem vymezené části pozemku řádně zveřejnit na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany, a poté předložit k projednání v Radě města Sedlčany, 

která případně doporučí schválit Zastupitelstvu města Sedlčany přímý prodej pozemku 

do vlastnictví žadatelů (RM 81-1373/2018-2022); 

 

▪ zajistit vyhotovení potřebného geometrického plánu, kterým bude požadovaná část pozemku 

(jedná se cca o 71 m2) parc. č. 1345/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

ostatní komunikace v k. ú. a obci Sedlčany, oddělena, a dále záměr prodeje řádně zveřejnit 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, a poté případ postoupit k projednání v Radě města 

Sedlčany, která případně doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany prodej ke schválení (RM 81-

1374/2018-2022); 

 

▪ zajistit vyhotovení geometrického plánu, kterým bude požadovaná část pozemku (jedná se cca 

o výměru 309 m2) parc. č. 2485, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace, v k. ú. a obci Sedlčany, oddělena. Dále pak zajistit vyhotovení znaleckého 

posudku a následné řádné zveřejnění záměru prodeje na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany a rovněž zajistit následné projednání návrhu v Radě města Sedlčany, která případně 

doporučí záměr realizace pozemku Zastupitelstvu města Sedlčany ke schválení přímým 

prodejem do vlastnictví žadatele (RM 81-1375/2018-2022); 

 

▪ záměr prodeje pozemku parc. č. 226/2, druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem 

ochrany ZPF, o výměře 111 m2 a pozemku parc. č. 334, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití neplodná půda, o výměře 79 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, 

zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 81-

1377/2018-2022); 

 



  

 

 

▪ aby s žadatelkou, byla uzavřena příslušná Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o nájmu 

prostoru sloužícího k podnikání, tj. zubní ordinace spolu s čekárnou a také sociálním zařízením 

v objektu bývalé Polikliniky Sedlčany č. p. 159 v ulici Tyršova (v souboru výroků usnesení 

RM 81-1381/2018-2022); 

 

▪ zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města Sedlčany (adresný záměr 

na základě žádosti), týkající se pronájmu nebytových prostor – prostory sloužící k podnikání, 

které se nacházejí v budově Sedlčany, Tyršova č. p. 159 (bývalá Poliklinika Sedlčany) 

o celkové výměře 41,50 m2, tj. ordinace, dvě čekárny, poměrná část chodby a soc. zařízení), 

a to za účelem poskytování zdravotnických služeb – zubní ordinace (RM 81-1382/2018-2022); 

 

▪ zveřejnit adresný záměr pronájmu (záboru) veřejné zeleně na pozemku parc. č. 162/2 

k. ú. a obec Sedlčany, na náměstí T. G. Masaryka (část záhonu zeleně s žulovými obrubami 

při chodníku naproti provozovně kavárny Káva svět umístěné v objektu Sedlčany č. p. 28) 

s danými parametry (v souboru výroků usnesení RM 81-1383/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru výstavby a územního 

plánování: 

▪ oslovit výzvou nejméně tři vybrané firmy, a to za účelem podání cenové nabídky 

na zpracování Odborného posudku Územního systému ekologické stability (lokálního 

biocentra LBC4); (v souboru výroků usnesení RM 81-1384/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 22. prosince 2014, 

dle které město Sedlčany jako půjčitel přenechává Městské knihovně Sedlčany, příspěvkové 

organizaci města, jako vypůjčiteli, nebytové prostory nacházející se v přízemí a I. patře 

administrativní budovy na adrese Sedlčany, ulice Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany. 

Předmětem Dodatku č. 2 je změna čl. IV citované Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor, 

tj. změna výše záloh za dodávku elektrické energie, za dodávku tepla, dále vodné a stočné (RM 

81-1378/2018-2022);  

 

▪ uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě, č. smlouvy 2021/100 ze dne 30. září 2021, dle které město Sedlčany jako 

budoucí povinný umožní společnosti Telco Infrastructure, s. r. o., jako budoucímu 

oprávněnému, zřídit, umístit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní kabelové vedení 

v rámci výstavby optického telekomunikačního vedení. Předmětem Dodatku č. 1 je změna čl. II 

a čl. VI, tj. doplnění trasy z důvodu připojení dalších objektů a úprava trasy s ohledem na věcné 

překážky městské zeleně (RM 81-1379/2018-2022); 

 

▪ v souladu s žádostí uživatelky nebytových prostor o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu 

prostoru sloužícího k podnikání ze dne 30. června 2011, podle které užívá za účelem 

poskytování zdravotnických služeb zubní ordinaci spolu s čekárnou a také sociálním zařízením 

v objektu bývalé Polikliniky Sedlčany, Tyršova č. p. 159, ukončit smluvní vztah dohodou 

ke dni 31. března 2022 (v souboru výroků usnesení RM 81-1381/2018-2022); 

 

▪ předložený záměr rozsahu záboru veřejného prostranství zeleně (č. j.: MU-S/OM/3535/2022) 

na pozemku parc. č. 162/2 k. ú. a obec Sedlčany, na náměstí T. G. Masaryka (část záhonu zeleně 

s žulovými obrubami při chodníku naproti provozovně kavárny Káva svět umístěné v objektu 

Sedlčany č. p. 28), a to za podmínky, že předzahrádka bude vyhotovena v souladu 

s tzv. Manuálem pro umísťování a provedení restauračních předzahrádek na náměstí 



  

 

 

T. G. Masaryka, Sedlčany a za předpokladu předchozího uzavření Smlouvy o nájmu veřejného 

prostranství mezi žadatelem, resp. investorem VLTAVA INVEST, a. s., se sídlem Praha, 

Randova 3205/2, 150 00 Praha 5, Smíchov; IČ 27098613 a vlastníkem, tj. městem Sedlčany 

(v souboru výroků usnesení RM 81-1383/2018-2022). 

 


