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

č. 84/2018-2022 ze dne 6. dubna 2022 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 22 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 23. března 2022 

(RM č. 83/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 84-1420/2018-

2022); 

 

▪ zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčanských technických služeb, s. r. o. za rok 2021, 

hospodářské a organizační činnosti ve prospěch rozvoje obchodní společnosti pro plnění 

zadaných úkolů a rozpočtového plánu subjektu ve svěřených oblastech na následující období 

roku 2022, a to s ohledem na výkon širšího spektra služeb a investic do veřejných prostranství 

a jeho prvků žádaných městem Sedlčany v souladu se schváleným rozpočtem města Sedlčany 

na rok 2022 (v souboru výroků usnesení RM 84-1421/2018-2022).  

 

Rada města Sedlčany vyslovila poděkování:  

▪ Sedlčanským technickým službám, s. r. o. za kvalitně odvedenou práci na kultivaci veřejného 

prostoru, životního prostředí a služeb prováděných v roce 2021 v nelehkých dobách pandemie, 

kdy byly všechny služby pro občany a město Sedlčany kontinuálně prováděny na vysoké úrovni 

(v souboru výroků usnesení RM 84-1421/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o komplexním provozování Přivaděče pitné vody Benešov 

– Sedlčany, mezi městem Sedlčany, jako vlastníkem a Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o., 

se sídlem Sedlčany, Církvičská č. p. 581, 264 01 Sedlčany, jako provozovatelem, 

jehož předmětem je sjednání výše nájemného. Smluvní strany se dohodly na každoroční 

aktualizaci smluvního ujednání, s tím, že nájemné pro rok 2022 bude činit 2.042.000,00 Kč 

(bez DPH); (RM 84-1422/2018-2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 

č. IV-12-6030972/VB/01 Sedlčany – Průběžná, kNN pro p. č. 1980/93“, mezi společností ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 

zastoupené 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 pozemcích 

ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 1919/7, parc. č. 1921/60 a parc. č. 1921/62, vše 

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 

4 900,00 Kč, bez DPH (RM 84-1423/2018-2022); 



  

 

 

 

▪ návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, na změnu personálního obsazení Komise 

pro vyřazování a likvidaci přebytečného a neupotřebitelného majetku na zbývající část 

volebního období 2018 – 2022, a to s účinností od 7. dubna 2022. Komise pro vyřazování 

a likvidaci přebytečného a neupotřebitelného majetku bude nově pracovat ve složení pan 

Mgr. Zdeněk Šimeček; pan Ing. František Hodys a paní Bc. Lenka Havlová, DiS.; (v souboru 

výroků usnesení RM 84-1425/2018-2022); 

 

▪ na základě žádosti Sboru dobrovolných hasičů Sedlčany II výpůjčku vyspecifikované části 

veřejného prostranství (shromažďovací plochy) v lokalitě Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka, 

a to za účelem organizace a konání veřejné akce s názvem „Oslavy Sv. Floriána“, která se 

uskuteční dne 7. května 2022, v čase od 10:00 hod. do 16:00 hod. Užívání veřejného 

prostranství, a to za blíže stanovených bezpečnostních, hygienických a dalších podmínek 

je 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, osvobozeno 

od úhrady místního poplatku (RM 84-1426/2018-2022); 

 

▪ v obecním zájmu a s ohledem na potřeby komplexního zajištění správy a provozu veřejné 

infrastruktury Sedlčany, a to bez finančního plnění, přijetí daru kanalizačního řadu, 

který je ve vlastnictví FO, trvale bytem Sedlčany. Jedná se o 46,5 m dlouhého kanalizačního 

řadu umístěného na pozemcích parc. č. 792/4 a parc. č. 792/5, oba druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. a obci Sedlčany (RM 84-1427/2018-

2022); 

 

▪ aby v souladu s podanou žádostí smluvního uživatele nebytových prostor (kancelář o výměře 

25,70 m2 v objektu Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany), byl smluvní vztah 

ukončen dohodou ke dni 30. dubna 2022 (v souboru výroků usnesení RM 84-1428/2018-2022);  

 

▪ přijetí finančního daru ve výši 10 000,00 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 SRPŠ při 2. základní škole – Škole Propojení Sedlčany, se sídlem Příkrá 

č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČ 70822999, který obdarovaný použije na nákup kamenného 

mlýnku v rámci projektu „Vypečený projekt“ (RM 84-1431/2018-2022); 

 

▪ přijetí věcného sponzorského daru v hodnotě 510,00 Kč do vlastnictví příspěvkové organizace 

Mateřská škola Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; 

IČ 70999058, a to na základě smluvního ujednání od dárce (FO), trvale bytem Sedlčany, 

který obdarovaný subjekt použije ve školní jídelně na Centrálním pracovišti, Šafaříkova 

č. p. 1070 (RM 84-1432/2018-2022); 

 

▪ na základě podaných žádostí finanční podporu těmto subjektům z rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2022: 

▫ AKR atletika Sedlčany      20 000,00 Kč; 

▫ ČSS – sportovně střelecký klub Sedlčany      3 000,00 Kč; 

▫ SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Oříkov   10 000,00 Kč; 

▫ Klub Velká Kobra Sedlčany, z. s.       5 000,00 Kč; 

▫ Veterán klub při RAC Sedlčany     10 000,00 Kč; 

▫ Základní kynologická organizace  

Sedlčany č. 478       20 000,00 Kč; 



  

 

 

▫ Pěvecký sbor Záboj, z. s.        5 000,00 Kč; 

▫ Český rybářský svaz, z. s.       20 000,00 Kč; 

▫ Rallycross klub ARC      17 000,00 Kč; 

▫ Český svaz chovatelů, z. s.       

Základní organizace Sedlčany     20 000,00 Kč; 

▫ Svaz tělesně postižených      20 000,00 Kč; 

▫ Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé 

pro Prahu a Středočeský kraj        4 000,00 Kč; 

▫ Svaz diabetiků, p. s. Sedlčany     20 000,00 Kč; 

▫ Benkon Benešov – Benešovský klub onkologicky    2 000,00 Kč; 

nemocných  

▫ Linka bezpečí         4 000,00 Kč; 

Podpora uvedeným žadatelům bude poskytnuta na základě Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí finanční podpory v roce 2022, uzavřené s každým žadatelem samostatně 

(v souboru výroků usnesení RM 84-1433/2018-2022); 

 

▪ realizaci akce s pracovním názvem „Veřejné osvětlení Libíň“, a to v souladu s vydaným 

rozhodnutím Městského úřadu Sedlčany, Odboru výstavby a územního plánování, ze dne 

12. července 2021 (č. j.: OVÚP-11362/2021Hla). Vybraným dodavatelem na tuto zakázku 

ohledně výkopových prací, pokládky podzemního vedení a umístění segmentů pro kotvení 

stožárů pro osvětlovací body je společnost Energon Dobříš, s. r. o.; IČ 25727362, v ceně 

zakázky 735 257,00 Kč včetně DPH a vybraným dodavatelem pro dodávku a instalaci 

osvětlovacích bodů, včetně uvedení díla do provozu je společnost Sedlčanské technické 

služby, s. r. o., se sídlem Sedlčany, K. H. Máchy č. p. 651, 264 01 Sedlčany; IČ 27167127, 

za cenu díla 549 145,19 Kč včetně DPH (v souboru výroků usnesení RM 84-1438/2018-2022); 

 

▪ Rada města Sedlčany schvaluje objednat vypracování tzv. „Posouzení zpoplatnění 

odlehčovacích komor na kanalizační síti v městské zástavbě Sedlčany, a to podle normy 

ČSN 75 6262 s akceptací obsahu nabídky od společnosti 1. SčV. a. s., se sídlem Praha, 

Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10; IČ 47549793, označené jejím zhotovitelem 

TÚP/O22800044504/22 (naše č. j.: MÚ-S/ 6987/2022 přijaté dne 6. dubna 2022), v ceně díla 

140 875,00 Kč bez DPH (RM 84-1441/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila:  

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby s uživatelem nebytových prostor (kancelář 

o výměře 25,70 m2 v objektu Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany) byla 

uzavřena Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání 

(v souboru výroků usnesení RM 84-1428/2018-2022);  

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, vypracovat zadávací dokumentaci na vyhlášení 

veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci pod pracovním názvem 

„Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu č. p. 161 Sedlčany (soubor třech budov 

Nemocnice Sedlčany), a to v termínu do 31. května 2022 (RM 84-1439/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit: 

▪ prodej pozemku parc. č. 2485/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace, o výměře 309 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 2485, druhem 

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

(vizte geometrický plán č. 2860-41/2022), který je ve vlastnictví města Sedlčany, 

a to společnosti STROS-PEGA LIFT – F, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 



  

 

 

264 01 Sedlčany, za jednotkovou cenu 250,00 Kč/m2 zjištěnou podle znaleckého posudku 

č. 4758-33/2022, tj. za celkovou kupní cenu 77.250,00 Kč, přičemž strana kupující uhradí 

náklady na vyhotovení znaleckého posudku (RM 84-1424/2018-2022); 

 

▪ uzavřít Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro následující subjekty (žadatele):  

▫ TJ  TATRAN SEDLČANY, z. s., se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 150, 264 01 Sedlčany, 

ve výši 643.000,00 Kč; 

▫ Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, Na Potůčku č. p. 652, 264 01 

Sedlčany, ve výši 60.000,00 Kč; 

▫ Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany, p. s., se sídlem Sedlčany, Zberazská č. p. 163, 264 01 

Sedlčany, ve výši 80.000,00 Kč; 

▫ Rugby Club Sedlčany, z. s.“ se  sídlem Sedlčany, Jateční č. p. 154, 264 01 Sedlčany, ve výši 

40.000,00 Kč; 

▫ Alena Novotná, z. s., se sídlem Sedlčany, Zahradní č. p. 575, 264 01 Sedlčany, ve výši 

85.000,00 Kč; 

▫ Šachový klub KDJS Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, Havlíčkova, č. p. 514, 264 01 

Sedlčany, ve výši 25.000,00 Kč; 

▫ Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s. se sídlem Sedlčany, U Školky č. p. 698, 264 01 

Sedlčany, ve výši 44.000,00 Kč; 

▫ Charita Starý Knín, se sídlem Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad č. p. 47, 262 03 Nový 

Knín, ve výši 25.000,00 Kč; 

▫ Diakonie Apoštolské církve (středisko Domácí hospic Křídla Sedlčany), se sídlem Český 

Těšín, Polní č. p. 1105/15, 737 01 Český Těšín, ve výši 80.000,00 Kč; 

▫ Mela, o. p. s., se sídlem Konárovice, Nová č. p. 106, 281 25 Konárovice, ve výši 25.000,00 Kč 

(RM 84-1434/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany revokovala: 

▪ své usnesení zn. RM 83-1410/2018-2022 ze dne 23. března 2022, kterým doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit 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, resp. smluvní uživatelce, za celkovou 

kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 1.790.000,00 Kč, zjištěnou podle znaleckého 

posudku č. 5508/14/2022. Důvodem revokace je skutečnost, že žadatelka odstoupila od záměru 

koupě bytu za výše uvedenou cenu (RM 84-1429/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:  

▪ s postupem administrace vedeným za účelem realizace záměru přímého prodeje 

spoluvlastnického podílu města Sedlčany, a to id. ¼ souboru nemovitostí Sedlčany č. p. 4 

(příslušný podíl na vlastnictví pozemku parc. č. 74 o výměře 488 m2; druhem pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 4, objekt k bydlení), v k. ú. a obci 

Sedlčany, tj. zveřejnění definovaného záměru, vyhotovení znaleckého posudku o ceně v místě 

a čase obvyklé na náklady žadatele a předložení příslušných dokumentů k následnému 

projednání Radě města Sedlčany (RM 84-1430/2018-2022); 

 

▪ s užíváním znaku města Sedlčany, a to ve smyslu a obsahu žádosti subjektu s názvem AKR 

atletika Sedlčany, který je zastupován odpovědnou FO (č. j.: MÚ-S/ST 6324/2022 přijaté dne 

29. března 2022), a to za dodržení podmínek užívání uvedených v příslušném Grafickém 

manuálu znaku města Sedlčany, který byl vydán pro účely podmínek užívání symbolů města 

Sedlčany. Dokument je zveřejněn na internetových stránkách města (RM 84-1440/2018-2022). 

 



  

 

 

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 nejvýhodnějšího dodavatele stavebních prací na veřejnou zakázku pod pracovním 

názvem „Úprava tělocvičny v objektu č. p. 34 (okna)“ od uchazeče Jiří Moulík; IČ 74459732, 

za cenu 492.192,00 Kč bez DPH, tj. za 595.552,32 Kč včetně DPH (v souboru výroků usnesení 

RM 84-1435/2018-2022); 

 

▪ o výběru nejvhodnějšího dodavatele stavebních prací na zakázku pod názvem „Výměna 

osvětlení v Městské knihovně Sedlčany – havarijní stav“ od uchazeče STRNAD elektro, s. r. o.; 

IČ 28252772, za nabídnutou cenu ve výši 370 619,00 Kč bez DPH, tj. za 448 449,00 Kč včetně 

DPH (v souboru výroků usnesení RM 84-1436/2018-2022); 

 

▪ o výběru nejvhodnějšího dodavatele stavebních prací na zakázku „Pokládka kabelů 

pro Městský monitorovací kamerový systém města Sedlčany; lokalita Sedlčany, ulice 

Na Potůčku a ulice Příkrá, a to od uchazeče Energon Dobříš, s. r. o., IČ 25727362, v ceně 

zakázky 176 385,00 Kč bez DPH, tj. za cenu 213 426,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků 

usnesení RM 84-1437/2018-2022). 


