
  

 

 

 

 

  
MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 88/2018-2022 

ze dne 1. června 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 18. května 2022 

(RM č. 87/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 88-1510/2018-2022); 

 
▪ aktuální zprávu (rok 2022) o stavu prostředí v oblasti sociální problematiky ve městě a regionu 

Sedlčany, souvisejících kompetencích, výkonech, vývoji ohledně běženců z Ukrajiny a dalších 

činnostech Městského úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí, a to v přenesené i samostatné 

působnosti města Sedlčany. Prezentaci připravila a okomentovala Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru 

sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany (RM 88-1511/2018-2022); 

 

▪ souhrnnou zprávu o činnosti a statistice výkonů v oblasti žádaných a poskytovaných služeb za rok 

2021 Pečovatelské služby Sedlčany, organizační složky města Sedlčany, dále informace 

o organizačních a provozních opatřeních a výkonech v současné době s ohledem na dřívější 

pandemickou, současnou ekonomickou a finanční krizi s aspekty dopadu problematiky uprchlíků. 

Zprávu předložila a soubor dalších informací připravila paní Bc. Jana Vaverková, vedoucí Pečovatelské 

služby Sedlčany (RM 88-1512/2018-2022); 

 

▪ rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Sedlčany, se sídlem Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; 

IČ 70999058, o zvýšení platby za obědy. Celodenní stravné pro děti šestileté bude v ceně 40,0 Kč, 

celodenní stravné pro děti, které dovršily sedmi let věku, a starší bude v ceně 43,0 Kč a ceny obědů 

pro zaměstnance budou v ceně 35,0 Kč, a to v důsledku celoplošného zdražování vstupů (energií, 

potravin) a neudržitelnosti stávající ceny, s účinností od 1. září 2022 (RM 88-1523/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila poděkování:  

▪ Pečovatelské službě Sedlčany, a to za veškeré, na vysoké úrovni odváděné a dlouhodobě zajišťované, 

služby ve prospěch občanů města Sedlčany, kteří je ke své spokojenosti a udržitelnosti kvality života 

v tíživých životních situacích užívají, jako i za zajištění kontinuity provozu v době vyhlášeného 

nouzového stavu a pandemické situace (RM 88-1513/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ aby v souladu s podanou žádostí o ukončení smluvního vztahu, která byla podána stávajícím smluvním 

uživatelem nemovitostí, tj. rybníka spolu s pozemkem parc. č. 599/2, druhem pozemku vodní plocha, 



  

 

 

způsobem využití vodní nádrž umělá, v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, byl tento vztah ukončen dohodou 

smluvních stran ke dni 30. června 2022, a to za předpokladu vyrovnání všech případných závazků 

a převzetí zpět tohoto majetku Městským úřadem Sedlčany, Odborem majetku (RM 88-1514/2018-

2022); 

 

▪ Dohodu o úhradě nájemného mezi městem Sedlčany jako pronajímatelem a manželi, trvale bytem 

Sedlčany, jako nájemci pozemku, dříve ve vlastnictví města. Dohoda je uzavírána v souvislosti 

s převodem vlastnického práva (Kupní smlouva ze dne 28. března 2022) k pozemku parc. č. 946/29, 

druhem pozemku orná půda, v k. ú. a obci Sedlčany, který manželé užívali na základě Smlouvy 

o pronájmu pozemků ze dne 25. listopadu 1996. Smluvní strany se dohodly na úhradě poměrného 

nájemného za rok 2022 ve výši 165,00 Kč (RM 88-1515/2018-2022); 

  

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6026275/1, Sedlčany, Oříkov, 

kNN pro p. č. 321/3“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, 405 02 Děčín, zastoupena společností Energon reality, s. r. o., se sídlem 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. 671/1, parc. č. 697 a parc. č. 660/1, vše 

v k. ú. Oříkov, obec 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 

45.000,00 Kč s DPH, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby ze dne 28. července 2020 (RM 88-1516/2018-2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů, uzavřenou podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.“, a to mezi městem Sedlčany, jako 

dodavatelem a městem Bystřicí, se sídlem Dr. E. Beneše č. p. 25, 257 51 Bystřice, jako odběratelem, 

jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti 

se zajištěním plynulého a bezpečného provozu jejich vodovodů, které jsou vzájemně propojeny 

a společně tvoří provozně související soubor staveb a zařízení (tj. připojení osady Nesvačily na Přivaděč 

pitné vody Benešov – Sedlčany); (RM 88-1517/2018-2022); 

 

▪ aby Smlouva o poskytnutí ubytování, která byla dříve uzavřena s FO na ubytovací jednotku č. 9/I. 

patro, na adrese Bytového domu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, trvale bytem tamtéž, 

byla nově uzavřena s jinou FO (vnuk smluvního uživatele), neboť tato žila s dřívějším smluvním 

uživatelem ve společné domácnosti. Důvodem žádosti je úmrtí původního smluvního uživatele. 

Uzavření Smlouvy se schvaluje na dobu určitou, a to do 31. srpna 2022 (RM 88-1518/2018-2022); 

 

▪ finanční podporu subjektu Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, U Školky 

č. p. 698, 264 01 Sedlčany; IČ 22864814, v částce 7 000,00 Kč, určenou na úhradu nákladů spojených 

s pořádáním akce „Silák Sedlčan 2022“, která se uskuteční v rámci programu a rozpočtu Městských 

slavností ROSA 2022“ (v souboru výroků usnesení RM 88-1519/2018-2022); 

 

▪ finanční podporu subjektu Autoklub RAC Sedlčany v AČR, se sídlem Sedlčany, Sestrouň č. p. 107, 

264 01 Sedlčany; IČ 61101605, v částce 3 000,00 Kč, určenou na úhradu nákladů spojených 

s pořádáním akce „Rozvoj motoristického spolku na Sedlčansku“ (v souboru výroků usnesení RM 88-

1520/2018-2022); 

 



  

 

 

▪ návrh Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace, na nákup objektu plechového skladu 

(půdorys 5 x 6 m), který bude v součinnosti s Městským úřadem Sedlčany, Odborem investic, 

instalován v prostoru sportovního areálu LAS Taverny na vlastníkem (město Sedlčany) 

vyspecifikovaném místě a bude sloužit k uložení sportovních pomůcek a nářadí pro Lehkoatletický 

oddíl Sedlčany a Fotbalový klub TJ Tatran Sedlčany. Rozvrh krytí předpokládaných nákladů je stanoven 

podílem 30 tis. Kč ze zdrojů příspěvkové organizace a další část v předpokládané výši 20 tis. Kč bude 

pokryta z rozpočtu města Sedlčany z akce „Obložení stěny u hřiště s umělým povrchem (v souboru 

výroků usnesení RM 88-1521/2018-2022); 

 

▪ Žádost o povolení vaření obědů pro frekventanty English camp 2022 – kurzu výuky anglického jazyka, 

který se již tradičně koná ve městě Sedlčany pro žáky a studenty zdejších škol v termínu ode dne 

1. srpna do 5. srpna 2022. Obědy v počtu cca 100 ks/den zajistí Školní jídelna 1. Základní školy 

Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69, 264 01 Sedlčany; IČO 70999104, za základní cenu bez zisku 

ve výši 84,0 Kč (RM 88-1524/2018-2022); 

 

▪ uzavřít Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / příspěvku na poskytování sociální služby 

na rok 2022 (včetně přílohy), ev. č. poskytovatele S- 0599/SOC/2022/2, jehož předmětem je poskytnutí 

příjemci částečnou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 349 900,00 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 88-1526/2018-2022); 

 

▪ uzavřít Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2022 s navrhovanou 

zhotovitelkou, kterou je auditorka č. ev. 1620, za nabídnutou cenu 68 000,00 Kč bez DPH (s DPH 21 % 

cena činí 82 280,00 Kč), a to s ohledem na spektrum prováděných a žádaných služeb pro město 

Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 88-1528/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany povolila:  

▪ podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v postavení 

zřizovatele školy a na základě žádosti (MÚ-S/MST/11242/2022), výjimku z nejvyššího počtu dětí 

stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí na třídu, a to pro případ Mateřské školy 

Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; IČ 70999058, neboť toto zvýšení počtu dětí není 

na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a současně jsou splněny všechny podmínky bezpečnosti 

a ochrany zdraví (RM 88-1522/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany zamítla:  

▪ nabídku subjektu Stopa bezpečí, s. r. o., se sídlem Plzeň, Františkánská 120/7, 301 00 Plzeň 3; 

IČ 08431205, na zakoupení nabízených brožurek a služeb ohledně finanční gramotnosti dětí a mládeže, 

případně jiných propagačních produktů, a to z důvodu zajištění těchto informací směrem k občanům 

města a žákům škol, jiným vhodným způsobem (RM 88-1525/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:  

▪ s návrhem Motoklubu Černá smečka, za který jedná FO, trvale Sedlčany, která požádala o povolení 

k umístění motorkářského motopatníku na rozcestí staré a nové silnice u Retenční nádrže Sedlčany 

(písemnost č. j.: MÚ-S/ST/11459/2022). Motorkářský patník bude na náklady žadatele umístěn 



  

 

 

na pozemku parc. č. 3048/2 k. ú. a obec Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany (RM 88-

1527/2018-2022). 

 

 

   

 

 

 


