
  

 

 

 

 

  
MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 89/2018-2022 

ze dne 15. června 2022 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 28 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 1. června 2022 (RM 

č. 88/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 89-1529/2018-2022); 

 

▪ zprávu ve věci bezpečnosti města a regionu Sedlčany, obsahující vyhodnocení celkové bezpečnostní 

situace a vývoj přestupkové a trestní činnosti za uplynulé období roku 2021 (s aktuálními daty), spolu 

se statistickým vyhodnocením a porovnáním hlavních ukazatelů s předchozím obdobím činnosti Policie 

ČR, Obvodního oddělení Sedlčany, předanou z pozice vedoucího Obvodního oddělení Sedlčany (RM 

89-1530/2018-2022); 

 

▪ zprávu ve věci pořádku a bezpečnostní situace na území města Sedlčany z pohledu dodržování 

pořádkových předpisů, činnosti, působnosti a plnění zadaných úkolů ze strany Městské policie Sedlčany 

za uplynulé období roku 2021 s porovnáním některých vybraných dat s rokem 2022, sestavenou 

a přednesenou panem Petrem Krchem, vrchním strážníkem Městské policie Sedlčany (RM 89-

1531/2018-2022); 

 

▪ zprávu o součinnosti s městem Sedlčany, zásahové činnosti, vlastních aktivitách a další působnosti 

při plnění úkolů profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Územní 

odbor Příbram, Stanice HZS Sedlčany, vypracovanou nad údaji uplynulého období roku 2021 a daty 

roku 2022 ke dni 15. června 2022, kterou přednesl pan npor. Ing.  Petr Hron, velitel Stanice HZS 

Sedlčany (RM 89-1532/2018-2022); 

 

▪ dílčí zprávu ohledně bezpečnostní situace za uplynulé období roku 2022 (s daty do dne 15. června 

2022), vypracovanou a přednesenou velitelem zásahové jednotky JPO III Sedlčany, panem Milanem 

Šerákem a zprávu ve věci vykonaných zásahů na záchranu ohrožených životů, majetku a dalších 

provedených ochranných, pomocných, preventivních a výchovně-vzdělávacích činností ve prospěch 

občanů města a regionu Sedlčany a činností spočívajících v součinnosti s profesionální jednotkou 

Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Stanice HZS Sedlčany, jako i o provedených 

nezbytných školeních mužstva (RM 89-1533/2018-2022); 

 

▪ předanou zprávu z prostředí působnosti Městského úřadu Sedlčany, Odboru krizového řízení, 

kterou předložil pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, a to ve vztahu k bezpečnosti města 

Sedlčany (RM 89-1534/2018-2022); 



  

 

 

 

▪ předanou zprávu z prostředí působnosti a výkonu činnosti za uplynulé období roku 2022 v oblasti 

prevence patologických jevů dětí a mládeže ve městě Sedlčany, kterou vypracovala a formou prezentace 

předložila slečna Ludmila Farová, preventistka města (RM 89-1535/2018-2022); 

 

▪ předanou zprávu o působnosti a výkonech činnosti Komise pro projednávání přestupků města 

Sedlčany, kterou k projednání ve vztahu k vývoji přestupků v roce 2022 předložila paní Marcela 

Janoušková, samostatná referentka a stálá členka uvedeného orgánu města Sedlčany (RM 89-

1536/2018-2022); 

 

▪ informaci Turistického informačního centra Sedlčany, které s odvoláním se na jednání Kulturní 

komise města Sedlčany ze dne 24. listopadu 2021, hodlá ve spolupráci se společností City Event, s. r. o., 

pořádat na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech akci s názvem „Street food festival s doprovodným 

programem“, a to v sobotu dne 20. srpna 2022, v čase od 6:00 hod. do 22:00 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, je tato akce osvobozena od místního poplatku (RM 89-1540/2018-

2022);  

 

▪ v postavení jednajícího orgánu jediného společníka obchodní společnosti v působnosti valné hromady 

subjektu Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., hospodářské výsledky této společnosti za období roku 

2021 (v souboru výroků usnesení RM 89-1552/2018-2022); 

 

▪ výsledky kontrolní zprávy uvedené v Protokolu o kontrole č. j.: ČŠIS-809/22-S, vyhotoveném Českou 

školní inspekcí, Středočeským inspektorátem, který svědčí o dodržování právních předpisů, zejména 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to u kontrolované Školní jídelny 2. Základní školy 

Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČ 70999112. Kontrolou nebylo zjištěno 

žádné porušení právních předpisů (v souboru výroků usnesení RM 89-1554/2018-2022); 

 

▪ zprávu o rozdělení a plnění úkolů vyplývajících z přijatých usnesení a dalších ujednání zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 6. června 2022 (ZM č. 20/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 

dalších úkolů, kterými se nyní zabývá právní zástupce města Sedlčany (RM 89-1555/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6025439/1, Sedlčany, kNN 

pro p. č. 3020/44“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 

405 02 Děčín, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení 

věcného břemene na pozemcích v majetku města parc. č. 3020/44 a parc. č. 3136, 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 34.062,00 Kč 

s DPH, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby uzavřenou s původním vlastníkem pozemků (RM 89-1537/2018-2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-

12-6030924, Sedlčany, kNN pro p. č. 3012/91“, mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 

Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou na základě plné moci společností 

Colsys, s. r. o., se sídlem Kladno, Buštěhradská č. p. 109, 272 03 Kladno - Dubí, jako budoucím 



  

 

 

oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného 

břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 3012/70 v k. ú. a obci Sedlčany, a to 

za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN 

a zemnící pásek FeZn. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 18.200,00 Kč, 

bez DPH (RM 89-1538/2018-2022); 

 

▪ uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 27. února 2002 mezi městem 

Sedlčany, jako půjčitelem a Sdružením obcí Sedlčanska, jako vypůjčitelem, který se týká rozšíření 

výpůjčky nebytových prostor v objektu Sedlčany č. p. 482 v ulici Kapitána Jaroše, tj. o kancelář 

o výměře 25,70 m2 ve II. patře, kterou dosud užívala jiná smluvní uživatelka. Dodatek č. 2 se schvaluje 

s účinností od 1. července 2022, a to za shodných podmínek, jako dosud vypůjčené nebytové prostory 

v objektu administrativní budovy Sedlčany č. p. 482 (vizte čl. IV výše citované Smlouvy o výpůjčce 

nebytových prostor); (RM 89-1539/2018-2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě“, mezi obcí Příčovy, se sídlem Příčovy 

č. p. 14, 264 01 Sedlčany, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je 

zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 61/2 v k. ú. a obci Příčovy, 

spočívající v právu uložení vodovodního řadu a odpadu z vodojemu, včetně ochranného pásma. Věcné 

břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 9.350,00 Kč bez DPH, a to v návaznosti 

na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 8. listopadu 2017 

(RM 89-1541/2018-2022); 

 

▪ finanční podporu žadateli, subjektu Veterán klub Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, Karla Hynka 

Máchy č. p. 651, 264 01 Sedlčany; IČ 22900284, v částce 5 000,00 Kč, která je určena na úhradu 

nákladů spojených s pořádáním akce s názvem „11. ročník výstavy historických vozidel ROSA 2022“, 

konané v rámci Městských slavností ROSA 2022 (v souboru výroků usnesení RM 89-1542/2018-2022); 

 

▪ prodejní cenu publikace vydávané městem Sedlčany, Turistickým informačním centrem Sedlčany, 

pod názvem „Historie lesního hospodářství a práva myslivosti na území města Sedlčany“, jejíž text 

sestavil pan Petr Vondráček, DiS., odborný referent Městského úřadu Sedlčany, Odboru životního 

prostředí, a to v částce 100,00 Kč (RM 89-1556/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala: 

▪ na základě žádosti (č. j.: MÚ-S/MST/12620/2022) a v souladu s příslušným ustanovením § 30 odst. 4 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

předchozí souhlas zřizovatele s převodem finančních prostředků z Rezervního fondu do Investičního 

fondu příspěvkové organizace 2. základní školy - Školy Propojení Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Příkrá 

č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČ 48954004, a to v žádané částce 40 000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 

RM 89-1543/2018-2022);  

 

▪ souhlas s pořízením Bezpečnostního systému školy v celkové částce 166 134,00 Kč vč. DPH 

z prostředků žadatele (2. základní škola - Škola Propojení Sedlčany) akumulovaných v Investičním 

fondu příspěvkové organizace (v souboru výroků usnesení RM 89-1543/2018-2022); 

 

▪ souhlas k předloženému návrhu dokumentace výběrového řízení pro výběr dodavatele projekčních 

prací na akci „Nemocnice Sedlčany PD rekonstrukce elektro“ a dále k realizaci tohoto řízení (v souboru 

výroků usnesení RM 89-1547/2018-2022);  



  

 

 

 

▪ souhlas s předloženým projektovým záměrem subjektu Lifebyreal, z. s., jako nositele projektu 

na vybudování „Indoorového parku Sedlčany“ pro sporty patřící do tzv. skupiny Freestyle (BMX, scoot, 

skate, parkour); projektovým záměrem je v této fázi definován rozsah a umístění sportovních prvků 

spolu se zajištěním parkovací plochy (v souboru výroků usnesení RM 89-1549/2018-2022);  

 

▪ Nařízení města Sedlčany o vyhlášení záměru zadání zpracování lesních hospodářských osnov 

č. 1/2022, a to na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem 

a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění, s příslušností dle ustanovení § 11 odst. 1, 2 a 

§ 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

dále na základě ustanovení § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 13 odst. 1, 3 

vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a to pro 

zařizovací obvod Sedlčany, jež tvoří katastrální území Bolechovice I, Bolechovice II, Bor u Sedlčan, 

Bratřejov, Bratříkovice u Nechvalic, Bražná, Břekova Lhota, Divišovice, Dobrošovice, Doubravice 

u Sedlčan, Drážkov, Dublovice, Dvorce u Sedlce, Hojšín, Hrabří, Hrachov, Chramosty, Janov u Kosovy 

Hory, Jesenice u Sedlčan, Jetřichovice, Kamenice u Nedrahovic, Kňovice, Kosova Hora, Krásná Hora 

nad Vltavou, Krašovice, Křemenice, Křepenice, Kuní, Kvasejovice, Libčice u Nechvalic, Libíň, 

Líchovy, Luhy u Prosenické Lhoty, Měšetice, Mezihoří u Týnčan, Mezné, Mokřice, Nalžovice, 

Nalžovické Podhájí, Nedrahovice, Nedrahovické Podhájí, Nechvalice, Nové Dvory u Kvasejovic, 

Oříkov, Osečany, Petrovice u Sedlčan, Plešiště, Počepice, Podmoky, Pořešice, Prčice, Prosenická 

Lhota, Proudkovice, Přestavlky u Sedlce, Příčovy, Radeč u Nedrahovic, Radešín, Radíč, Rovina, 

Ředice, Sedlčany, Sedlec u Votic, Sestrouň, Skoupý, Skrýšov u Svatého Jana, Skuhrov u Počepic, 

Solopysky u Třebnic, Suchdol u Prosenické Lhoty, Sušetice, Šanovice, Štětkovice, Švastalova Lhota, 

Tisovnice, Třebnice, Týnčany, Uhřice u Sedlce, Vápenice u Vysokého Chlumce, Velběhy, Veletín, 

Vilasova Lhota, Vitín u Počepic, Vletice, Vrchotice, Vysoká u Kosovy Hory, Vysoký Chlumec, 

Zahrádka u Petrovic, Zhoř nad Vltavou a Zvírotice (v souboru výroků usnesení RM 89-1550/2018-

2022); 

 

▪ a to v postavení zřizovatele Základní umělecké školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova 

č. p. 428, 264 01 Sedlčany; IČ 61904287, souhlas s podáním žádosti školy do výzvy č. 02_22_002 

Šablony pro MŠ a ZŠ I do projektu 06 Šablony I – ZUŠ Sedlčany pro školní rok 2022 / 2023 (podle 

počtu žáků limitováno čerpání částkou 1 667 500,00 Kč); (RM 89-1551/2018-2022).  

 

Rada města Sedlčany zamítla: 

▪ návrh provozovatele Nemocnice Sedlčany, tj. společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., 

na spolufinancování městem Sedlčany projekt „Rekonstrukce datové sítě v objektu Nemocnice 

Sedlčany“ (projekt o předpokládané hodnotě 3,1 mil. Kč), neboť dle uzavřené Nájemní smlouvy 

v aktuálním konsolidovaném znění, tato záležitost náleží do seznamu činností plně hrazených ze zdrojů 

provozovatele a svědčí tak jeho smluvnímu závazku (RM 89-1544/2018-2022).   

 

Rada města Sedlčany rozhodla: 

▪ o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Nové povrchy ulice U Roudného“, 

neboť se v průběhu řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele a důvody podstatné změny 

okolností, pro které není vhodné pokračovat ve výběrovém řízení (v souboru výroků usnesení RM 89-

1545/2018-2022);  

 



  

 

 

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

v úplném a účinném znění o výběru nejvýhodnější nabídky subjektu Údržba silnic, s. r. o.; IČ 61681199, 

v hodnotě díla 1.996.432,32 Kč bez DPH, tj. 2.415.683,11 Kč vč. DPH, a to na realizaci akce 

s označením „Nové povrchy Solopysky“ (v souboru výroků usnesení RM 89-1546/2018-2022);  

  

▪ o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče, kterým je KPS-stavby, s. r. o.; IČ 24816752, v hodnotě 

nabídky 141.243,08 Kč bez DPH, tj. 170.904,00 Kč vč. DPH, a to na akci s názvem „Předlažba pódia 

dvůr 2. ZŠ“ (v souboru výroků usnesení RM 89-1548/2018-2022);  

 

▪ v postavení jednajícího orgánu jediného společníka obchodní společnosti v působnosti valné hromady 

subjektu Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., o rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 101 067,56 Kč 

tak, že zisk v plné výši 101 067,56 Kč bude převeden na nerozdělený zisk minulých let (v souboru 

výroků usnesení RM 89-1552/2018-2022); 

 

▪ v postavení jednajícího orgánu jediného společníka obchodní společnosti v působnosti valné hromady 

o rozdělení zisku subjektu Sedlčanské technické služby, s. r. o., který byl dosažen za rok 2021 ve výši 

1 187 334, 02 Kč, a to tak, že pro tvorbu základního Fondu rezerv bude převedeno 5 % z uvedené částky, 

tj. 59.366,70 Kč a nerozdělený zisk bude ponechán ve výši 95 %, tj. v částce 1.127.967,32 Kč (v souboru 

výroků usnesení RM 89-1553/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic a Odboru majetku poskytnout investorovi „Indoorového 

parku Sedlčany“ potřebnou součinnost v oblastech působnosti a výkonu samosprávy a dále zajistit 

včasné podklady pro další stupeň rozhodování, administraci projektu a předložit návrh majetkoprávního 

zajištění (v souboru výroků usnesení RM 89-1549/2018-2022).  


