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

č. 85/2018-2022 ze dne 20. dubna 2022 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 24 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 6. dubna 2022 

(RM č. 84/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 85-1442/2018-

2022); 

 

▪ přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2022 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I. – III. / 2022) 

s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 31. března 2022 ve výši 

70.835,64 tis. Kč, což představuje 33,78 % plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje 

(čerpání) jsou ke dni 31. března 2022 ve výši 38.867,71 tis. Kč, což představuje 18,66 % 

schváleného předpokladu rozpočtu ve znění aktualizace po zápočtu dříve schváleného 

RO č. 1 / 2022 (RM 85-1443/2018-2022); 

 

▪ výsledky inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany, která byla provedena 

v souladu se schváleným plánem inventarizací ve stavu ke dni 31. prosince 2021, 

a to s výsledkem bez inventarizačních rozdílů (v souboru výroků usnesení RM 85-1445/2018-

2022); 

  

▪ organizaci akce Městské knihovny Sedlčany a Městského muzea Sedlčany, které pořádají 

na hlavním náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech akci s názvem „Loučení s Kamilem“, 

a to v sobotu dne 23. dubna 2022 od 13:00 hod. do 18:00 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 (RM 85-

1448/2018-2022); 

 

▪ oznámení spolku Luční kvítka, který bude pořadatelem akce určené pro veřejnost, konané 

k příležitosti Dni Země na Novoměstském náměstí v Sedlčanech, a to v neděli dne 24. dubna 

2022 v čase od 14:30 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 (RM 85-1452/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 2 / 2022, a to v plném rozsahu aktuálně navržených 

rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2022 o částku ve výši 214 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 



  

 

 

o částku ve výši 1 524 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 209 886 tis. Kč; 

výdaje budou činit celkem 209 796 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve 

schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 bude přebytkový částkou 90 tis. Kč (RM 

85-1444/2018-2022); 

 

▪ na základě návrhu hlavní inventarizační komise vyřadit přebytečný, resp. neupotřebitelný 

(rozbitý, nefunkční a zastaralý) majetek dle předloženého soupisu, který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení (Příloha č. 1) a souhlasí s navrhovaným způsobem likvidace (v souboru výroků 

usnesení RM 85-1445/2018-2022); 

 

▪ na základě projednání žádosti smluvní uživatelky nebytových prostor, v objektu Sedlčany, 

Tyršova č. p. 159, 264 01 Sedlčany, se kterou byla dle usnesení Rady města Sedlčany č. RM 

58-887/2014-2018 ze dne 15. března 2017 uzavřena Smlouva o nájmu prostor sloužících 

k podnikání – provozování zubní ordinace v objektu Sedlčany, Tyršova č. p. 159, uzavření 

Smlouvy o podnájmu uvedeného prostoru sloužícího k podnikání, a to mezi smluvním 

nájemcem a podnájemcem. Podnájem se povoluje v souladu s uzavřeným smluvním 

ujednáním, tzn. na dobu trvání Smlouvy o nájmu, tj. od 20. dubna 2022 a dále na dobu 

neurčitou, resp. do doby ukončení Smlouvy o nájmu (RM 85-1446/2018-2022); 

 

▪ v souladu s podanou žádostí FO o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 

1. června 2015, na základě které žadatel užívá, a to za účelem umístění kotců pro chov psů ve 

dvoře při objektu Sedlčany č. p. 636, ulice Švermova, vyspecifikovanou část pozemku 

parc. č. 1175/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha (část o výměře 

45 m2), v k. ú. a obci Sedlčany. Smluvní vztah bude ukončen dohodou ke dni 30. dubna 2022 

(RM 85-1449/2018-2022); 

 

▪ aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 10/III. patro) v Domově s pečovatelskou službou 

Sedlčany, na adrese objektu ulice 28. října č. p. 172, 264 01 Sedlčany, který byl uvolněn po 

dřívější uživatelce, byl nově přidělen žadatelce s nejvyšší mírou potřebnosti, dosud trvale 

bytem Sedlčany (RM 85-1453/2018-2022); 

 

▪ 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 fyzická osoba. Obdarovaná škola použije tento dar na integraci žáků ukrajinských 

uprchlíků (RM 85-1458/2018-2022); 

 

▪ přijetí finančního daru ve výši 60 000,00 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 Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, se sídlem Melantrichova č. p. 5, 110 00 

Praha 1; IČ 00417904, který obdarovaná škola použije na integraci žáků ukrajinských uprchlíků 

(RM 85-1459/2018-2022); 

 

▪ přijetí finančního daru ve výši 28 980,00 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 Nadační fond Patronát Sedlčansko, se sídlem Vysoký Chlumec č. p. 31, 

262 52 Vysoký Chlumec; IČ 26428326, který obdarovaná škola použije na úhradu části 



  

 

 

nákladů spojených s realizací projektu pod názvem „Vypečený projekt“ (RM 85-1460/2018-

2022); 

 

▪ uzavřít Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / příspěvku na poskytování sociální 

služby na rok 2022 (včetně přílohy), ev. č. poskytovatele S- 0599/SOC/2022/1, jehož 

předmětem je poskytnutí příjemci částečnou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 

116 600,00 Kč ze zdrojů poskytovatele, Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 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 85-

1462/2018-2022); 

 

▪ na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022, doručené 

žadatelem v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a další zákony, 

a to za podmínek a ve schválené výši finanční podpory, která je uvedena v individuálním 

návrhu sestavené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory na činnost a aktivity 

žadatelů v roce 2022, a to spolu s definováním předmětu podpory, finanční dotaci Asociaci 

turistických oddílů mládeže ČR, TOM 5603 Jeleni Sedlčany, z. s., v částce 10 000,00 Kč 

(v souboru výroků usnesení RM 85-1463/2018-2022); 

 

▪ v postavení výkonného orgánu provozovatele veřejného pohřebiště, a to postupem podle 

ustanovení § 16 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Řád pro pohřebiště v Sedlčanech, 

kterým se s účinností dne 10. května 2022 ruší a nahrazuje dříve schválený a vydaný Řád 

pro pohřebiště v Sedlčanech ze dne 5. září 2020 (v souboru výroků usnesení RM 85-

1464/2018-2022); 

 

▪ v souladu s usnesením RM 73-1263/2018-2022 a na základě jedné uplatněné a důvodné 

Žádosti fyzické osoby, 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 85-1465/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila:  

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, realizovat navrhovaný způsob likvidace 

souboru nepotřebného a dále neupotřebitelného majetku, včetně zajištění doložení konečného 

způsobu likvidace (v souboru výroků usnesení RM 85-1445/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany zamítla:  

▪ žádost FO o vyhrazené parkovací místo na sídlišti Sedlčany, Za Nemocnicí, jejímž důvodem 

je zajištění si výhradního parkování osobního vozidla v této lokalitě při objektu bytového domu 

Sedlčany č. p. 1059 – č. p. 1061, a to s ohledem na rovný přístup, možnosti a kapacity prostředí 

(RM 85-1447/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:  

▪ v souladu se svým usnesením č. RM 72-1239/2018-2022 ze dne 13. října 2021, dle kterého 

byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Sedlčany záměr města Sedlčany o prodeji pozemku 

parc. č. st. 334, jehož součástí je stavba – Úpravna vody v Kosově Hoře (objekt občanské 



  

 

 

vybavenosti), prodej této nemovitosti do vlastnictví obce Kosova Hora, se sídlem Kosova Hora 

č. p. 45, 262 91 Kosova Hora, která v rámci veřejné soutěže (tzv. obálková metoda) podala 

nejvyšší nabídku v částce 1.528.300,00 Kč (RM 85-1450/2018-2022); 

 

▪ v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, název nové (slepé) ulice městské zástavby Sedlčany, 

která je navrhována pojmenovat „Jasanová“. Hranice nové ulice začíná sjezdem ze silnice 

označené II/105, která vede směrem od městské zástavby Sedlčany na Osečany. Nová ulice 

se nachází na pozemcích parc. č. 3020/43, parc. č. 3020/44 a parc. č. 3136 v k. ú. a obci 

Sedlčany (lokalita U Roudného – po pravé straně, vedle ulice Ořechová); (RM 85-1451/2018-

2022). 

 

Rada města Sedlčany potvrdila:  

▪ potřebu naplnění obsahu svého usnesení, přijatého pod zn. RM 83-1408/2018-2022 ze dne 

23. března 2022, kterého předmětem je 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, jako nájemcem, s tím, 

že předmětem nájmu je pronájem nebytových prostor v objektu Sedlčany č. p. 159 o výměře 

41,50 m2, tj. ordinace zubního lékaře spolu s dalšími prostory tvořící funkční celek příslušenství 

(zázemí a přístupu) s podmínkou předchozího uzavření smluvního ujednání s rozhodujícími 

zdravotními pojišťovnami (veřejné zdravotní pojišťovnictví), a to z důvodu dostupnosti 

poskytovaných služeb pro širší spektrum pojištěnců (RM 85-1454/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla:  

▪ na základě výsledků výběrového řízení, které bylo zadáno usnesením zn.: RM 81-1384/2018-

2022 ze dne 16. února 2022, za účelem zajištění nejvýhodnějšího dodavatele na zpracování 

Odborného posudku Územního systému ekologické stability (lokálního biocentra LBC4), 

a bylo provedeno v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, o výběru dodavatele této veřejné zakázky, 

kterým je EKOSERVIS – Výzkumné středisko krajinné ekologie se sídlem Široká 8, 370 01 

České Budějovice; IČ 10264175, za cenu díla ve výši 37 000 Kč bez DPH, tj. za 44 770 Kč 

včetně DPH (v souboru výroků usnesení RM 85-1455/2018-2022); 

 

▪ 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 pod 

názvem „Výměna vrat u objektu Hasičská zbrojnice Sestrouň“ od dodavatele Petr Burda 

ZÁMEČNICTVÍ, se sídlem Sestrouň č. p. 36, 264 01 Sedlčany; IČ 65589815, za cenu 

136.140,00 Kč bez DPH, tj. za 164.729,40 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 85-

1456/2018-2022); 

 

▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, v úplném a účinném znění, o výběru dodavatele projekčních prací na zakázku 

„Vodovod a kanalizace Pod Cihelným vrchem na parc. č. 792/7 v k. ú. Sedlčany“ 

od projektantky Ing. Jaroslavy Kučerové a Ing. Mileny Schořovské; IČ 87525941, za cenu 

34 000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 85-1457/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala souhlas: 

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

SK Pegas Sedlčany, z. s.; IČ 61903779 (č. j.: MÚ-S/ST/7329/2022), 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 85-1461/2018-2022). 


