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

č. 86/2018-2022 ze dne 4. května 2022 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 20 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 20. dubna 2022 

(RM č. 85/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 86-1466/2018-

2022); 

 
▪ informaci Turistického informačního centra Sedlčany, které hodlá ve spolupráci se Sdružením 

obcí Sedlčanska, pořádat na hlavním náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany, akci s názvem 

„Na kole dětem Toulavou“, a to dne 25. června 2022 v čase od 7:00 hod. do 13:00 hod. 

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, se tato akce 

osvobozuje od místního poplatku (RM 86-1468/2018-2022); 

 

▪ informaci Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, o konání akce „Den zdraví“, a to dne 

14. září 2022, kterou pořádá obchodní společnost MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., na hlavním 

náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany. Rada města Sedlčany v této souvislosti, obdobně jako 

v minulých letech, žádosti vyhověla a s ohledem na charakter akce, která je zaměřena 

na prevenci předcházení nemocem a jejich důsledkům (měření hladiny cukru, krevního tlaku 

apod.), v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 2 písm. a) obecně závazné vyhlášky města Sedlčany 

č. 5/2019, osvobodila tuto akci od místního poplatku (v souboru výroků usnesení RM 86-

1469/2018-2022); 

 

▪ oznámení ředitele příspěvkové organizace 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, okres 

Příbram, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČ 48954004 (č. j.: MÚ-

S/MST/8109/2022), ve věci přeplatku záloh na spotřebu tepelné energie za rok 2021 (v souboru 

výroků usnesení RM 86-1479/2018-2022); 

 
▪ Oznámení o zápisu dětí do Mateřské školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova 

č. p. 1070, 264 01 Sedlčany, na školní rok 2022 / 2023. Zápis dětí bude probíhat pro všechna 

tři pracoviště školy (tj. Odloučené pracoviště Sokolovská, Odloučené pracoviště Na Severním 

sídlišti, Centrální pracoviště Šafaříkova) pouze na Centrálním pracovišti Šafaříkova, 

a to v kanceláři ředitelky školy, ve dnech 3. května, 4. května a 5. května 2022, každý den v čase 

od 10:00 hod do 12:00 hod. a dále od 13:00 hod. do 15:00 hod. (RM 86-1480/2018-2022); 

 

 
 

Rada města Sedlčany schválila:  



  

 

 

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

č. IV-12-6030343 Sedlčany, Kapitána Jaroše, kNN pro č. p. 454“, mezi společností ČEZ 

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

je zastoupena na základě plné moci společností Elektromontáže, s. r. o., se sídlem Polní 

č. p. 450, 252 29 Lety u Dobřichovic, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako 

budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví 

města Sedlčany parc. č. 977/1 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 2 000,00 Kč bez DPH (RM 86-1467/2018-2022); 

 

▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/II. patro), a to s žadatelkou, trvale 

bytem Sedlec-Prčice (původní přidělení schváleno Radou města Sedlčany dne 26. ledna 2022) 

na dobu určitou, tj. do 31. prosince 2022 (RM 86-1470/2018-2022); 

 

▪ uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku parc. č. 3051/10 

ve vlastnictví Středočeského kraje (pozemek zatížen stavbou přípojka vody pro objekt 

Sportovní areál Luční, Sedlčany), v k. ú. a obci Sedlčany, uzavíranou mezi městem Sedlčany 

v postavení oprávněného a Středočeským krajem, se sídlem Praha, Zborovská č. p. 11, 150 21 

Praha 5 – Smíchov; IČ 70891095, zastoupeným ve věcech smluvního ujednání Krajskou 

správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Praha, 

Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov; IČ 00066001 v postavení povinného. Věcné 

břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 3 000,00 Kč bez DPH, tj. 3 630,00 Kč 

včetně DPH (v souboru výroků usnesení RM 86-1471/2018-2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene; Dešťová kanalizace; č. 2002C22/16“ 

na služebném pozemku parc. č. 2973/34 v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví České 

republiky, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, uzavíranou mezi městem 

Sedlčany v postavení oprávněného a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, 

se sídlem Praha, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov; IČ 01312774, za kterou právně 

jedná Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní 

město Praha, se sídlem Praha, náměstí Winstona Churchilla č. p. 2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, 

v postavení povinného. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 

11 000,00 Kč (povinný není plátcem DPH); (v souboru výroků usnesení RM 86-1472/2018-

2022); 

 

▪ ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, a to za navržených smluvních podmínek, předložený návrh Smlouvy 

o poskytnutí ubytovací kapacity v objektech městských ubytoven, a to v souvislosti s pomocí 

dočasné ochrany občanům Ukrajiny ohroženým válečným konfliktem a agresí ze strany Ruské 

federace. Smluvním partnerem města Sedlčany a poskytovatelem služby je příspěvková 

organizace Sportovní areály Sedlčany (RM 86-1474/2018-2022); 

 

▪ Smlouvu o spolupráci při zajištění ubytování vedenou v evidenci objednatele pod č. S-

564/OBŘ/2022 (Turistická ubytovna Taverny), kterou se sjednávají podmínky spolupráce 

při zajištění ubytování uprchlíkům z Ukrajiny, a to se smluvním partnerem v postavení 

objednatele služeb, kterým je Středočeský kraj, se sídlem Praha, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 

5 – Smíchov; IČ 70891095. Předmětem této Smlouvy je závazek města Sedlčany zajistit 

bezúplatné ubytování pro osoby přicházející z území Ukrajiny, resp. poskytnutí kapacit 

ubytovatele pro účely dočasného nouzového přístřeší nebo nouzového ubytování osob podle 



  

 

 

Usnesení vlády ČR č. 207, a to na základě informace o konkrétních osobách obdržených 

od objednatele, a dále závazek objednatele uhradit obci náklady na ubytování dle této Smlouvy 

(poskytnout kompenzační příspěvek), a to v ubytovacím zařízení Turistická ubytovna Taverny, 

na adrese Sedlčany, K. H. Máchy č. p. 105, 264 01 Sedlčany, za dalších smluvních podmínek 

a o kapacitě v příloze této Smlouvy uvedené (RM 86-1475/2018-2022); 

 

▪ Smlouvu o spolupráci při zajištění ubytování vedenou v evidenci objednatele pod č. S-

2564/OBŘ/2022 (Turistická ubytovna Tatran), kterou se sjednávají podmínky spolupráce 

při zajištění ubytování uprchlíkům z Ukrajiny, a to se smluvním partnerem v postavení 

objednatele služeb, kterým je Středočeský kraj, se sídlem Praha, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 

5 – Smíchov; IČ 70891095. Předmětem této Smlouvy je závazek města Sedlčany zajistit 

bezúplatné ubytování pro osoby přicházející z území Ukrajiny, resp. poskytnutí kapacit 

ubytovatele pro účely dočasného nouzového přístřeší nebo nouzového ubytování osob podle 

Usnesení vlády ČR č. 207, a to na základě informace o konkrétních osobách obdržených od 

objednatele, a dále závazek objednatele uhradit obci náklady na ubytování dle této Smlouvy 

(poskytnout kompenzační příspěvek), a to v ubytovacím zařízení Turistická ubytovna Tatran, 

na adrese Sedlčany, Pod Potoky č. p. 123, 246 01 Sedlčany, za dalších smluvních podmínek 

a o kapacitě v příloze této Smlouvy uvedené (RM 86-1476/2018-2022); 

 

▪ návrh na účelné využití vratky přeplatku na zálohách za spotřebu tepelné energie za rok 2021 

ve výši 37 099,45 Kč, přičemž uvedené prostředky budou v plné výši využity na úhradu 

nedoplatku vodného a stočného za měsíce 4/2021 – 3/2022 (v souboru výroků usnesení RM 

86-1479/2018-2022); 

 

▪ přijetí finančního daru ve výši 105 000,00 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 THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, se sídlem Praha 6, 

Dejvice, Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6; IČ 28902254, který je určen k úhradě mzdových 

nákladů vynaložených na tzv. specifický personál obdarované školy v přímé souvislosti 

se začleněním žáků uprchlíků do vzdělávání (RM 86-1481/2018-2022); 

 

▪ finanční podporu subjektu MAS Sedlčansko, o. p. s., IČ 27408116, v částce 20 000,00 Kč, 

určenou v rámci adaptačního programu projektu MŠMT ČR na úhradu vícenákladů 

na stravování ukrajinských dětí v době letních prázdnin. 

(RM 86-1482/2018-2022); 

 

▪ přijetí finančního daru ve výši 30 000,00 Kč do vlastnictví příspěvkové organizace města, 

kterou je 1. základní škola Sedlčany, okres Příbram, se sídlem Sedlčany, Primáře Kareše 

č. p. 68, 264 01 Sedlčany; IČ 47074299, a to na základě smluvního ujednání (Darovací smlouva 

č. Fond Ukrajina 38/3 /2022) od dárce, kterým je subjekt Nadace Charty 77, se sídlem Praha 1, 

Melantrichova č. p. 5, 110 00 Praha; IČ 00417904, který je určen k úhradě nákladů 

vynaložených na pořízení školních pomůcek a na obědy pro děti rodin přicházejících z válkou 

zasažených oblastí Ukrajiny na rok 2022 (RM 86-1483/2018-2022); 

 

▪ 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 86-1485/2018-2022); 

 

▪ prodejní cenu publikace vydávané městem Sedlčany, Turistickým informačním centrem 

Sedlčany, pod názvem „Historie organizované tělesné výchovy a sportu v Sedlčanech 

od počátku do roku 2021“, jejíž text sestavil pan Pavel Bednář, ředitel Sportovních areálů 

Sedlčany, příspěvkové organizace, a to v částce 100,00 Kč (RM 86-1486/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ s umístěním dvou samostatných kontejnerů zakrytých střechou ve sportovním areálu 

Sedlčanská kotlina, které budou sloužit jako prostory pro občerstvení návštěvníků areálu, 

na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 251/15 a parc. č. 251/16, oba v k. ú. 

Sestrouň, obec Sedlčany, pro žadatele Autoklub RAC Sedlčany v AČR, se sídlem Sestrouň 

č. p. 107, 264 01 Sedlčany; IČ 61101605 (žádost označena příjemcem č. j.: MÚ-

S/ST/8329/2022, přijata dne 25, dubna 2022). Uvedené pozemky jsou žadatelem užívány 

na základě Smlouvy o nájmu nemovitostí (RM 86-1473/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, zaslat Krajskému úřadu Středočeského 

kraje návrh města Sedlčany na vyhlášení a vykonání výběrového řízení na obsazení místa 

zubního lékaře pro místo poskytování zdravotních služeb ve městě Sedlčany (RM 86-

1477/2018-2022); 

 

▪ Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, zaslat Krajskému úřadu Středočeského 

kraje návrh města Sedlčany na vyhlášení a vykonání opakovaného výběrového řízení 

na obsazení místa všeobecného praktického lékaře pro místo poskytování zdravotních služeb 

ve městě Sedlčany (RM 86-1478/2018-2022). 

 

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 

s názvem akce „Oprava střechy č. p. 67 ZŠ Propojení“, kterým je subjekt GEN – Střešní 

konstrukce, s. r. o.; IČ 27110036, v hodnotě 1 759 100,00 Kč bez DPH, tj. 2 128 511,00 Kč 

vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 86-1484/2018-2022). 

 

 

 


