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Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM 
č. 83/2018-2022 ze dne 23. března 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 9. března 2022 
(RM č. 82/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 83-1401/2018-
2022); 
 
▪ Výroční zprávu o činnosti a působnosti Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, příspěvkové 
organizace, za uplynulé období roku 2021, sestavenou a předanou k projednání panem 
Ing. Martinem Severou, ředitelem subjektu (v souboru výroků usnesení RM 83-1402/2018-
2022); 
 
▪ Výroční zprávu o činnosti za rok 2021 Městského muzea Sedlčany, příspěvkové organizace, 
sestavenou a předanou k projednání panem Mgr. Davidem Hrochem, ředitelem tohoto subjektu 
(v souboru výroků usnesení RM 83-1403/2018-2022); 
 
▪ Výroční zprávu o činnosti za rok 2021 Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace, 
kterou sestavila a k projednání předala paní Blanka Tauberová, ředitelka tohoto subjektu 
(v souboru výroků usnesení RM 83-1404/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany vyjádřila poděkování:  
▪ řediteli Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany a rovněž i všem zaměstnancům tohoto 
subjektu zřízeného městem Sedlčany, a to za veškerou kvalitně odvedenou práci ve prospěch 
občanů města a uživatelů služeb této příspěvkové organizace, a dále za významný podíl 
na zajištění důstojných prostor pro zřízení a provoz „Očkovacího a testovacího centra 
Sedlčany“ v roce 2021 (v souboru výroků usnesení RM 83-1402/2018-2022); 
 
▪ řediteli Městského muzea Sedlčany, jako i všem zaměstnancům tohoto subjektu zřízeného 
městem Sedlčany, a to za veškerou kvalitně odvedenou práci v roce 2021 provedenou 
ve prospěch občanů města a uživatelů služeb této příspěvkové organizace (v souboru výroků 
usnesení RM 83-1403/2018-2022); 
 
▪ ředitelce Městské knihovny Sedlčany, jako i všem zaměstnankyním tohoto subjektu města 
Sedlčany, a to za veškerou kvalitně odvedenou práci ve prospěch občanů města a uživatelů 
služeb této příspěvkové organizace provedenou v roce 2021 (v souboru výroků usnesení RM 
83-1404/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:  



  

 
 

 
▪ prodej pozemku parc. č. 321/9, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 
komunikace, o výměře 120 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 321/8, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Libíň, obec Sedlčany 
(vizte geometrický plán č. 165-37/2022), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelům, 
manželům, za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 9.000,00 Kč s tím, 
že strana kupující zároveň uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu (RM 83-
1405/2018-2022); 
 
▪ prodej pozemku parc. č. 1345/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 
komunikace, o výměře 71 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 1345/1, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. a obci Sedlčany 
(vizte geometrický plán č. 2863-40/2022), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelce, 
za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 14.200,00 Kč (RM 83-
1406/2018-2022); 
 
▪ prodej pozemku parc. č. 321/8, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 
komunikace, o výměře 12 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 321/8, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Libíň, obec Sedlčany 
(vizte geometrický plán č. 165-37/2022), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelům, 
manželům, za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 900,00 Kč (v souboru 
výroků usnesení RM 83-1407/2018-2022); 
 
▪ prodej bytu velikostní kategorie 1+KK (č. bytu 10/3. patro) na adrese bytového domu 
Sedlčany, Na Severním sídlišti I / 647, 264 01 Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany, 
a to žadatelce, která je smluvním nájemcem městského bytu o velikosti 1+KK, č. b. 10, 3. patro 
za celkovou kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.790.000,00 Kč, zjištěnou podle 
znaleckého posudku č. 5508/14/2022 (v souboru výroků usnesení RM 83-1410/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany doporučila: 
▪ a to v postavení výkonného orgánu provozovatele veřejného pohřebiště předložený návrh 
upraveného Řádu pro pohřebiště v Sedlčanech, provedeného v souladu s ustanovením zákona 
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
postoupit Krajskému úřadu Středočeského kraje s žádostí o vydání předchozího souhlasu 
k platnosti předpisu (RM 83-1418/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku:  
▪ řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr prodeje pozemku 
parc. č. 321/8, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 
o výměře 12 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 321/8, druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Libíň, obec Sedlčany 
(v souboru výroků usnesení RM 83-1407/2018-2022); 
 
▪ řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany adresný záměr prodeje bytu 
velikostní kategorie 1+KK (č. bytu 10/3. patro), který se nachází v objektu bytového domu 
Sedlčany, Na Severním sídlišti I / 647, 264 01 Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 83-
1410/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit: 



  

 
 

▪ a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, v úplném a účinném znění, výběrové řízení na nejvhodnějšího uchazeče 
na realizaci zakázky malého rozsahu pod názvem projektu „Rekonstrukce střechy 2. ZŠ“ 
poptáním vytipovaných uchazečů, jejichž identifikace je uvedena v příslušném spisu (RM 83-
1415/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ uzavření „Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání“ dle ustanovení § 2302 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to mezi městem Sedlčany, jako 
pronajímatelem a zubním lékařem, trvale bytem Sedlčany, jako nájemcem, s tím, že předmětem 
nájmu je pronájem nebytových prostor v objektu Sedlčany č. p. 159 o výměře 41,50 m2, 
tj. ordinace o výměře 13,50 m2, čekárna o výměře 12,90 m2, čekárna o výměře 9,10 m2, 
poměrná část chodby o výměře 2,50 m2 a poměrná část sociálního zařízení o výměře 3,50 m2, 
a to za účelem poskytování zdravotnických služeb – zubní ordinace. Smlouva bude uzavřena 
s účinností od 1. dubna 2022, a to za dalších podmínek uvedených v jejím návrhu s tím, že výše 
nájemného činí 600,00 Kč/m2/rok. Rada města Sedlčany v uvedeném postupovala v návaznosti 
na své jednání dne 26. ledna 2022 (usnesení zn. RM 79-1344/2018-2022) a ze dne 16. února 
2022 (usnesení zn. RM 81-1382/2018-2022), a dále v souladu se záměrem města Sedlčany 
zveřejněným na úřední desce Městského úřadu Sedlčany v době od 22. února do 10. března 
2022 (Oznámení Odboru majetku Městského úřadu Sedlčany č. j.: MÚ-S/OM/3838/2022); 
(RM 83-1408/2018-2022); 
 
▪ ukončení Smlouvy o výpůjčce, která byla uzavřena dne 13. února 2017 mezi Středočeským 
krajem se sídlem Praha, Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5, zastoupeným Středním odborným 
učilištěm, příspěvková organizace, se sídlem Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 364, 264 01 
Sedlčany, jako půjčitelem a městem Sedlčany, jako vypůjčitelem. Předmětem Smlouvy 
o výpůjčce bylo dočasné užívání části pozemku parc. č. 962/1 o výměře 117 m2 v k. ú. a obci 
Sedlčany, která je přesně vymezena v situaci „Přístavba 2. základní školy“. 
Po provedení přístavby 2. základní školy byla dne 10. srpna 2021 uzavřena Smlouva darovací 
mezi Středočeským krajem, jako dárcem a městem Sedlčany, jako obdarovaným, 
kde předmětem Smlouvy je darování dílu „a“ o výměře 116 m2, který byl oddělen z pozemku 
parc. č. 962/1, v k. ú. a obci Sedlčany. S ohledem na převod vlastnického práva k předmětu 
výpůjčky v rozsahu 116 m2 zůstává předmětem výpůjčky 1 m2, přičemž se tímto smluvní strany 
dohodly na ukončení Smlouvy o výpůjčce (RM 83-1409/2018-2022); 
 
▪ v souladu s doporučením jednatele Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., žádost smluvního 
uživatele o výměnu užívané bytové jednotky č. 12/II. patro na adrese objektu Sedlčany, 
Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, kdy z důvodu špatného technického stavu této 
ubytovací jednotky bude žadatelce nově přidělena do užívání uvolněná ubytovací jednotka 
č. 1/II. patro umístěná v uvedeném bytovém domě (RM 83-1411/2018-2022); 
 
▪ aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 6/I. patro) v Domově s pečovatelskou službou, 
na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 175, 264 01 Sedlčany, který byl uvolněn bývalou 
smluvní uživatelkou, byl nově přidělen žadatelce, dosud trvale bytem Sedlčany (RM 83-
1412/2018-2022); 
 
▪ v souladu s usnesením RM 73-1263/2018-2022 a na základě jedné uplatněné a důvodné 
Žádosti fyzické osoby, což je podrobně uvedeno v příslušném spisu vedeném na Městském 
úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí (příloha 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 uzavřené Darovací smlouvy (RM 83-1419/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany rozhodla: 
▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, v úplném a účinném znění, o výběru dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku 
pod názvem „Zastřešení buněk u hřiště s umělým povrchem“ od uchazeče Dřevokomplet B+H, 
s. r. o.; IČ 27590682, v ceně 580 505,13 Kč bez DPH, tj. 702 411,23 Kč vč. DPH (v souboru 
výroků usnesení RM 83-1413/2018-2022); 
 
▪ podle ustanovení vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, v úplném a účinném znění, o výběru dodavatele stavebních prací na zakázku s názvem 
„Vrátka k Mariánskému sloupu“ od uchazeče, společnosti ZEOS, s. r. o.; IČ 46358081, v ceně 
44 940,00 Kč bez DPH, tj. 54 377,40 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 83-
1414/2018-2022);  
 
▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, v úplném a účinném znění, o výběru dodavatele stavebních prací na zakázku 
„Dokončení minigolfu“ od uchazeče CZECH MINIGOLF, s. r. o.; IČ 09149325, v ceně díla 
681 600,00 Kč bez DPH, tj. 824 736,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 83-
1416/2018-2022);  
 
▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, v úplném a účinném znění, o výběru dodavatele stavebních prací na zakázku 
„Přístřešek pro auta městského úřadu“ od uchazeče Tomáš Dikun; IČ 67260705, v ceně 
216 330,00 Kč bez DPH, tj. 261 759,30 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 83-
1417/2018-2022).  


