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264 80 Sedlčany  
 
 

 
 
Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM 
č. 82/2018-2022 ze dne 9. března 2022 
 
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 16 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 16. února 2022 
(RM č. 81/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 82-1385/2018-
2022); 
 
▪ Výroční zprávu za rok 2021 o činnosti a plnění zadaných úkolů spojených se správou majetku 
města Sedlčany, který tvoří komplex veřejných sportovních areálů a zařízení, přednesenou 
spolu s vybranými hospodářskými a dalšími statistickými ukazateli, údaji a výkony 
panem Pavlem Bednářem, ředitelem příspěvkové organizace města Sedlčany Sportovní areály 
Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 82-1386/2018-2022); 
 
▪ zprávu o výsledcích hospodaření příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany za rok 
2021 spolu s vyhodnocením hospodaření subjektu podle rozpočtu (v souboru výroků usnesení 
RM 82-1386/2018-2022); 
 
▪ aktualizaci pasportu a evidence prvků Metropolitního monitorovacího kamerového systému 
města Sedlčany k datu údajů aktuálních ke dni 7. března 2022, a to jako významného prvku 
prevence kriminality a bezpečnosti v prostředí městské zástavby Sedlčany (RM 82-1389/2018-
2022); 
 
▪ základní a inspirativní dokument ve věci „Snižování energetické náročnosti a uhlíkové stopy 
v prostředí města Sedlčany“, který vypracoval a na jednání okomentoval pan Václav Pištěk 
(RM 82-1390/2018-2022); 
  
▪ nově sestavený Pracovní řád Městské policie Sedlčany, vydaný panem Ing. Miroslavem 
Hölzelem, starostou města Sedlčany, s platností od 1. ledna 2022 (RM 82-1398/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:  
▪ prodej pozemku parc. č. 1175/2, druhem pozemku zastavěná plocha o výměře 6 m2 a pozemku 
parc. č. 1175/3, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha o výměře 16 m2, 
vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2, tj. celkem 
22 m2 za celkovou kupní cenu 11 000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 82-1387/2018-
2022). 
 
Rada města Sedlčany uložila:  



  

 
 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, záměr přímého prodeje pozemku 
parc. č. 1175/2, druhem pozemku zastavěná plocha, o výměře 6 m2 a pozemku parc. č. 1175/3, 
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 16 m2, vše v k. ú. 
a obci Sedlčany, řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků 
usnesení RM 82-1387/2018-2022); 
 
▪ správci komunikací (Sedlčanské technické služby, s. r. o.) předložit cenovou nabídku 
na požadovaný rozsah a kvalitu obnovy povrchů chodníků v prostředí sídliště Sedlčany, 
Za Nemocnicí (č. j.: MÚ-S/ST 3367/2022); (v souboru výroků usnesení RM 82-1397/2018-
2022). 
  
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6027282, Sedlčany, 
Tyršova – NN, TS – p. č. 133-137“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako 
povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města 
parc. č. 103/54, parc. č. 146/1, parc. č. 176/1, parc. č. 176/2, parc. č. 176/4, parc. č. 176/6, 
parc. č. 176/8, parc. č. 1639/1 a parc. č. 1639/4, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem 
zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN, 
kabelové vedení VN, trubka HDPE, včetně trafostanice. Věcné břemeno se zřizuje 
za jednorázovou náhradu ve výši 75 207,00 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 23. února 2021 (RM 82-1388/2018-2022); 
 
▪ uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o dotaci / příspěvku na poskytování sociální služby na rok 
2022 (včetně přílohy), ev. č. poskytovatele S- 0599/SOC/2022, jejímž předmětem je poskytnutí 
příjemci částečné účelové neinvestiční dotace ve výši 233 300,00 Kč ze zdrojů poskytovatele, 
Středočeského kraje, se sídlem Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5; IČ 70891095, a to pro účely 
výkonu služby obecného hospodářského zájmu na poskytování sociálních služeb 
prostřednictvím Pečovatelské služby Sedlčany (RM 82-1391/2018-2022); 
 
▪ Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů, 
uzavíranou podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., jejímž předmětem je úprava 
vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti se zajištěním plynulého 
a bezpečného provozu jejich vodovodů, které jsou vzájemně propojeny a společně tvoří 
provozně související soubor staveb a zařízení. Smlouva je uzavírána mezi městem Sedlčany, 
se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany; IČ 00243272 a obcí 
Dublovice, se sídlem Dublovice č. p. 33, 262 51 Dublovice; IČ 00242195, a to za dalších 
podmínek v předmětné Smlouvě uvedených (RM 82-1392/2018-2022); 
 
▪ objednat soubor specifikovaných činností na akci „Modernizace Čistírny odpadních vod 
Sedlčany“, tj. poradenství při přípravě projektu zejména ve vztahu k dotačním podmínkám 
v rámci přípravné fáze projektu, provedení rešerše potenciálně možných podpůrných 
finančních zdrojů, vyhodnocení reálných možností podpory a účast při jednáních Rady města 
Sedlčany nebo Zastupitelstva města Sedlčany k problematice vedených, a to při akceptaci části 
nabídky subjektu Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. se sídlem Praha, Nábřežní č. p. 4, 
150 00 Praha 5; IČ 47116901; za cenu 35 000,00 Kč bez DPH (RM 82-1393/2018-2022); 
 
▪ realizaci projektu „Modernizace věžních hodin“ umístěných na objektu Městského muzea 
Sedlčany, a to s akceptací předložené cenové nabídky ve výši 83 180,24 Kč včetně DPH 



  

 
 

od subjektu L. Hainz, spol. s r. o., se sídlem Lysá nad Labem, Poděbradova č. p. 1708, 289 22 
Lysá nad Labem; IČ 49354965 (RM 82-1394/2018-2022); 
 
▪ vzdání se práva a prominutí dluhu pro případ návrhu na zastavení vymáhání bagatelních 
pohledávek města Sedlčany, jejichž specifikace je uvedena v příloze k tomuto usnesení 
(tabulkový přehled) v celkové hodnotě jistiny 59 100,00 Kč (jednotlivé pohledávky do 1 500,00 
Kč jistiny), které byly vyhodnoceny jako dlouhodobě nedobytné a další nakládání s nimi 
nehospodárné, a to s ohledem na předpokládané náklady spojené s jejich dalším vymáháním, 
zjišťovacím řízením a evidencí, vše v souladu s příslušným ustanovením zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 102) 
a na základě stanoviska paní Mgr. Moniky Drábkové, právní zástupkyně města Sedlčany, 
ze dne 8. února 2022, sdělení Exekutorského úřadu Plzeň - město, se sídlem Dominikánská 
č. p. 8, 301 00 Plzeň, ze dne 3. února 2022 a zejména s ohledem na novelu zákona 
č. 286/2021 Sb., „exekučního řádu“ a provedené vyhodnocení případů (v souboru výroků 
usnesení RM 82-1395/2018-2022); 
 
▪ s ohledem na rozložení kapacity Městského úřadu Sedlčany a zejména předpokládané 
požadavky snoubenců aktualizaci dříve přijatého usnesení zn. RM 71-1227/2018-2022, 
kterým na návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru vnitřních věcí, je doplněn a aktualizován 
Kalendář oddacích dnů na rok 2022, ve kterých bude zajištěna služba oddávajících a v jehož 
časových limitech bude správním orgánem závazně rozhodováno. Přílohou tohoto usnesení je 
projednaný a aktualizovaný vlastní dokument, kterým se rozšiřují v období měsíců květen – 
září 2022 oddací dny o pondělí – čtvrtek, přičemž časové rozmezí sňatečných obřadů v pracovní 
dny zůstává shodné, tj. od 10:00 do 14:00 hod. (RM 82-1396/2018-2022); 
 
▪ zařadit do „Programu obnovy povrchů místních komunikací (chodníků) pro rok 2022“ opravu 
povrchů chodníků v prostředí sídliště Sedlčany, Za Nemocnicí (v souboru výroků usnesení RM 
82-1397/2018-2022); 
 
▪ v souladu s usnesením RM 73-1263/2018-2022 a na základě souboru 6 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 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 82-1400/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany pověřila: 
▪ výkonem rozhodnutí vzdání se práva a prominutí dluhu pro případ návrhu na zastavení 
vymáhání bagatelních pohledávek města Sedlčany, jejichž specifikace je uvedena v příloze 
k tomuto usnesení (tabulkový přehled), a to po obdržení pravomocného usnesení o zastavení 
exekučního řízení, Městský úřad Sedlčany, Odbor ekonomický, Úsek finanční účtárny 
a pohledávek (v souboru výroků usnesení RM 82-1395/2018-2022).  
 
Rada města Sedlčany zamítla: 
▪ nabídku na pořízení a provozování místní „Městské meteorologické stanice Sedlčany“ 
od podnikajícího subjektu v rámci projektu Počasí Česká Sibiř, celkem za pořizovací cenu 
35 000,00 Kč včetně DPH a měsíční poplatek za vybrané služby, vyjma revize a kalibrace 
zařízení, v částce 4 000,00 Kč / měsíc (RM 82-1399/2018-2022). 


