
  

 

 

 

  

 

  
MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

 

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 87/2018-2022 

ze dne 18. května 2022 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 23 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 4. května 2022 

(RM č. 86/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 87-1487/2018-2022); 

 
▪ zprávu o činnosti a hospodaření Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. za rok 2021, hospodářské 

a organizační činnosti při plnění zadaných úkolů, výhledech činnosti a dále informace ve věci výkonu 

spektra služeb a předpokládaného vývoje jejich cen na následující období roku 2022 (RM 87-

1489/2018-2022); 

 

▪ informaci Sdružení obcí Sedlčanska, které hodlá pořádat na hlavním náměstí T. G. Masaryka 

v Sedlčanech akci s názvem „Vzhůru do pedálů“, a to dne 29. května 2022, v čase od 12:00 hod. 

do 14:00 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, je tato akce osvobozena 

od místního poplatku za zábor veřejného prostranství (RM 87-1493/2018-2022);  

 

▪ zprávu o výsledcích přijímacího řízení do Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 

Sedlčany; IČ 70999058, pro školní rok 2022 / 2023, kterou vypracovala Bc. Milena Říčařová, ředitelka 

subjektu. Žádostem o přijetí bylo vyhověno v počtu 82 případů dětí (RM 87-1498/2018-2022); 

 

▪ obsah dokumentu – „Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města 

Sedlčany za rok 2021“ (v souboru výroků usnesení RM 87-1503/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 3 / 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 878 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 o částku ve výši 874 tis. Kč. 

Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 210 764 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 

210 670 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2022 bude přebytkový částkou 94 tis. Kč (RM 88-1488/2018-2022); 

 



  

 

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6026951/1, Sedlčany, 

NN pro p. č. 1508/7“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou společností Energon reality, s. r. o., se sídlem Praha, Budějovická 

601/128, Praha 4 – Krč, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je 

zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města parc. č. 1504/1, parc. č. 1504/16, 

parc. č. 1530/6 a parc. č. 1530/20, 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 27 810,00 Kč s DPH, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby ze dne 2. listopadu 2020 

(RM 87-1491/2018-2022); 

 

▪ finanční podporu subjektu OBLASTNÍ SPOLEK ČERVENÉHO KŘÍŽE PŘÍBRAM; IČ 00425826, 

v částce 10 000,00 Kč, která je určena na úhradu nákladů spojených s pořádáním akce „Dětský den 

s IZS“ (v souboru výroků usnesení RM 87-1499/2018-2022); 

 

▪ sestavený harmonogram jednacích dní, a to spolu s definovaným hlavním bodem Programu jednání 

Rady města Sedlčany na druhé pololetí roku 2022, s návrhem na zajištění kontinuity výkonů veřejných 

funkcí s výhledem jednacích dní do konce roku 2022 (přesah volebního období); (RM 87-1500/2018-

2022); 

 

▪ Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků 

o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 

pozdějších předpisů, č. Smlouvy (DMS): 562-2022-16233. Smluvním partnerem je ČR – Ministerstvo 

zemědělství; IČ 00020478, se sídlem Praha, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město v postavení 

centrálního zadavatele (RM 87-1504/2018-2022); 

 

▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 500,00 Kč/rok 2022/nemovitost (celkem pro šest případů 

3 000,00 Kč), kde příjemci jsou osoby splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění 

dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dary budou vyplaceny na základě uzavřené 

Darovací smlouvy (RM 87-1507/2018-2022); 

 

▪ za účelem věcného naplnění Žádosti (č. j.: MÚ-S/ŽP/9584/2022 přijaté dne 10. května 2022) uzavřít 

Smlouvu o poskytnutí podpory (veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu města Sedlčany 

na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2022 s podporovanou aktivitou 

„Výstavba domovních čistíren odpadních vod“), a to pro případ žádosti na čištění odpadních vod 

z nemovitosti Sedlčany, Na Skalách č. p. 1086 (v souboru výroků usnesení RM 87-1508/2018-2022); 

 

▪ návrh „Dohody o prodloužení smlouvy o umístění Technického zařízení a instalaci Systému určeného 

pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů“, a to za účelem zachování kontinuity činnosti 

výkonu přenesené působnosti na úseku registru řidičů a řidičských oprávnění, která je uzavírána 

s CENDIS, s. p., se sídlem Praha, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; IČ 00311391, 

kterou se prodlužuje doba trvání předchozího smluvního ujednání na dobu do 30. června 2026 (RM 87-

1509/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit: 

▪ prodej vlastnického podílu id. ¼ souboru nemovitostí jednoho funkčního celku (pozemek parc. č. 74 

spolu se stavbou č. p. 4 Sedlčany a pozemek parc. č. 75), vše  v k. ú. a obci Sedlčany, a to do vlastnictví 



  

 

 

žadatele, dalšího spoluvlastníka podílu id. ¼ uvedeného souboru nemovitostí, společnosti 

KOVOTHERM, spol. s r. o., se sídlem Sedlčany, Kodicillova č. p. 3, 264 01 Sedlčany, za cenu v místě 

a čase obvyklou, zjištěnou znaleckým posudkem (v souboru výroků usnesení RM 87-1490/2018-2022); 

 

▪ navržený Program jednání 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební 

období (2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 6. června 2022 v čase od 17:00 hod. 

ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (RM 87-1496/2018-2022); 

 

▪ a to jako příslušnému orgánu dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodnout 

o pořízení Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany zkráceným postupem dle § 55a – 55c stavebního 

zákona. Obsahem je zahrnutí ploch a změn do ÚP uvedených v příloze Navrženého obsahu Změny č. 2 

ÚP města Sedlčany, jenž je nedílnou součástí stanoviska Odboru výstavby a územního plánování 

Městského úřadu Sedlčany (č. j.: MÚ – S /OVÚP/10115/2022/Sti) a tvoří nedílnou Přílohu k tomuto 

usnesení (RM 87-1497/2018-2022); 

 

▪ projednat a schválit „Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města 

Sedlčany za rok 2021“ a účetní závěrku města Sedlčany za rok 2021, která je součástí této Zprávy 

(v souboru výroků usnesení RM 87-1503/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr přímého (adresného) prodeje vlastnického 

podílu o velikosti id. ¼ souboru nemovitostí jednoho funkčního celku (pozemek parc. č. 74 spolu 

se stavbou č. p. 4 Sedlčany a pozemek parc. č. 75), vše  v k. ú. a obci Sedlčany, řádně zveřejnil na úřední 

desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 87-1490/2018-2022);  

 

▪ v souvislosti se žádostí Sdružení obcí Sedlčanska o rozšíření nebytových prostor Městskému úřadu 

Sedlčany, Odboru majetku, nově zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany adresný záměr 

města Sedlčany poskytnout do výpůjčky subjektu Sdružení obcí Sedlčanska, se sídlem Sedlčany, 

náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, nebytový prostor, kancelář o výměře 25,70 m2, 

která se nachází v budově Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, a to za účelem rozšíření kancelářských 

prostor užívaných doposud v uvedeném objektu o zasedací (jednací) místnost (v souboru výroků 

usnesení RM 87-1492/2018-2022); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, zveřejnit, a to v souladu se zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Sedlčany 

za rok 2021, která je součástí Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města 

Sedlčany za rok 2021 (v souboru výroků usnesení RM 87-1503/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany částečně zrušila: 

▪ v návaznosti na své jednání dne 6. dubna 2022 (vizte usnesení č. RM 84-1428/2018-2022) dříve přijaté 

usnesení týkající se zveřejnění záměru města Sedlčany o pronájmu nebytových prostor – kancelář 

o výměře 25,70 m2, která se nachází v budově Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, který byl zveřejněn 

za účelem zajištění nejvhodnějšího uchazeče na využívání těchto nebytových prostor (v souboru výroků 

usnesení RM 87-1492/2018-2022). 

 

 



  

 

 

Rada města Sedlčany vyslovila nesouhlas: 

▪ s přidělením přístřeší žadateli v objektu Bytového domu Strojírenská č. p. 791, z důvodu nesplaceného 

dluhu vůči městu Sedlčany ve výši 102 500,00 Kč, a to v souladu s doporučením správce Městského 

bytového fondu Sedlčany, tj. Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. (RM 87-1494/2018-2022). 

  

Rada města Sedlčany stanovila: 

▪ termín pro svolání 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 

2022 na pondělí dne 6. června 2022 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany se uskuteční v objektu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (RM 87-1495/2018-2022). 

 

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 a akceptaci nejvýhodnější nabídky subjektu NERISTAV, s. r. o.; 

IČ 04272625, v ceně 468.180,00 Kč bez DPH, tj. 566.497,80 Kč vč. DPH, a to na zajištění akce 

pod názvem Odvlhčení budovy ředitelství Nemocnice Sedlčany (3. etapa); (RM 87-1501/2018-2022); 

 

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

v úplném a účinném znění o akceptaci cenové nabídky dodavatele Zero Emission Consulting, s. r. o.; 

IČ 09399895, ve výši 164.000,00 Kč (neplátce DPH) na zpracování projektu „Snížení energetické 

náročnosti a světelného znečištění veřejného osvětlení ve městě Sedlčany“ včetně podání a administrace 

žádosti o dotaci z programu Národního plánu obnovy (v souboru výroků usnesení RM 87-1502/2018-

2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ s realizací zadávacího řízení připraveného v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, za účelem zjištění 

nejvhodnějšího dodavatele stavebních prací na akci „Nové povrchy ul. U Roudného“ (v souboru výroků 

usnesení RM 87-1505/2018-2022); 

 

▪ s realizací zadávacího řízení připraveného v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, za účelem zjištění 

nejvhodnějšího dodavatele stavebních prací na akci „Nové povrchy Solopysky“ (v souboru výroků 

usnesení RM 87-1506/2018-2022). 


