
  

 
 

 
  

MĚSTO SEDLČANY 
náměstí T. G. Masaryka 32 
264 80 Sedlčany  
 
 

 
Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 90/2018-2022 
ze dne 29. června 2022 
 
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 30 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 15. června 2022 (RM 
č. 89/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 90-1557/2018-2022); 
 
▪ zprávu z oblasti „Školství v prostředí města a regionu Sedlčany“ předloženou a vypracovanou 
Městským úřadem Sedlčany, Odborem školství a památkové péče, kterou s údaji školního roku 2021 / 
2022 sestavila a jejímž garantem je paní Dana Čížková, vedoucí Odboru školství a památkové péče 
(RM 90-1558/2018-2022); 
 
▪ předloženou nabídku na projekční práce s názvem akce „Studie voda a kanalizace Roudný“ (v souboru 
výroků usnesení RM 90-1571/2018-2022); 
 
▪ informaci Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace, se sídlem Sedlčany, Kapitána Jaroše 
č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČ 71294694, která částku v souhrnné výši 200 000,00 Kč z Fondu investic, 
tvořenou původní položkou 46 686,00 Kč uvedeného Fondu a položkou převedenou z Fondu rezerv 
ve výši 153 314,00 Kč hodlá využít na pořízení a technické zhodnocení hmotného dlouhodobého 
majetku v roce 2022 (v souboru výroků usnesení RM 90-1574/2018-2022); 
 
▪ informaci příspěvkové organizace Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany o využití Fondu rezerv 
příspěvkové organizace v částce 89 083,00 Kč na pokrytí své ztráty hospodaření za předchozí rok 2021. 
Příspěvková organizace postupuje v souladu s ustanovením § 30 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (RM 90-
1581/2018-2022); 
 
▪ soubor organizačních opatření vydaných paní Bc. Milenou Říčařovou, ředitelkou Mateřské školy 
Sedlčany, příspěvkové organizace, ve věci stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 
2022 / 2023. Příspěvek za jedno dítě na měsíc je pro rok 2022 / 2023 stanoven částkou 
450,00 Kč/měsíc/dítě (RM 90-1583/2018-2022); 
 
▪ návrh textu Memoranda o společném záměru a budoucí transakci ve znění, které tvoří přílohu tohoto 
usnesení, jakož i přiloženou právně-ekonomickou informaci, která popisuje možný budoucí model 
provozování vodovodní a kanalizační infrastruktury v regionu (v souboru výroků usnesení RM 90-
1586/2018-2022). 
 



  

 
 

Rada města Sedlčany revokovala: 
▪ usnesení zn. RM 83-1408/2018-2022 ze dne 23. března 2022, kterým schválila 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 žadatelem (zubním 
lékařem), jako nájemcem, s tím, že předmětem nájmu by byl pronájem nebytových prostor v objektu 
Sedlčany č. p. 159, 264 01 Sedlčany, o výměře 41,50 m2, tj. ordinace o výměře 13,50 m2, čekárna 
o výměře 12,90 m2, čekárna o výměře 9,10 m2, poměrná část chodby o výměře 2,50 m2 a poměrná část 
sociálního zařízení o výměře 3,50 m2, za účelem poskytování zdravotnických služeb – zubní ordinace. 
Smlouva měla být uzavřena s účinností od 1. dubna 2022, s tím, že výše nájemného bylo stanoveno 
částkou 600,00 Kč/m2/rok. Důvodem revokace bylo neuzavření návrhu smlouvy, neboť potenciální 
nájemce se nedohodl s pronajímatelem na smluvních podmínkách (RM 90-1559/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ návrh dalšího administrativního postupu, který byl dříve zahájen na základě žádosti zájemce o směnu 
pozemku v jeho vlastnictví, parc. č. 740/39, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 
komunikace, o výměře 66 m2, za pozemky ve vlastnictví města Sedlčany, tj. za pozemek parc. č. 602/13 
(oddělen z pozemku parc. č. 602/1), druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, 
o výměře 271 m2, pozemek parc. č. 740/40 (oddělen z pozemku parc. č. 740/1), druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 9 m2 a pozemek parc. č. 601/3, druhem 
pozemku trvalý travní porost, o výměře 37 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany. Celkem se jedná 
o výměru 317 m2. Výše uvedený záměr směny by byl realizován za podmínky finančního vyrovnání, 
tj. rozdíl ve směňovaných pozemcích 251 m2 za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2 (v souboru výroků 
usnesení RM 90-1560/2018-2022); 
 
▪ návrh administrativního postupu vyvolaného na základě žádosti o koupi části pozemku ve vlastnictví 
města Sedlčany (zaplocená část pozemku parc. č. 745/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 
využití ostatní komunikace v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, žadatelem), v rámci kterého bude 
vyhotoven potřebný geometrický plán, kterým bude požadovaná část pozemku oddělena, následně 
záměr přímého prodeje konkrétně identifikované části pozemku do vlastnictví žadatele bude Městským 
úřadem Sedlčany, Odborem majetku, řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a poté 
bude záměr postoupen k projednání Radě města Sedlčany, která zváží vydání doporučení Zastupitelstvu 
města Sedlčany prodej schválit (RM 90-1561/2018-2022); 
 
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě“, mezi městem Sedlčany, 
se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, jako oprávněným a FO, trvale 
bytem Praha, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 
sítě na pozemcích ve vlastnictví FO, parc. č. 2973/36, parc. č. 2998/9 a parc. č. 2998/10, vše v k. ú. 
a obci Sedlčany, spočívající v právu vést přes služebné pozemky inženýrské sítě (zaústění dešťové 
kanalizace), v právu výstavby sítí podle projektové dokumentace a v právu vstupu na uvedené pozemky 
za účelem údržby, modernizace, běžných kontrol a oprav inženýrských sítí. Věcné břemeno se zřizuje 
za jednorázovou náhradu ve výši 1.555,00 Kč, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ze dne 21. dubna 2017 (RM 90-
1563/2018-2022); 
 
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě“, mezi městem Sedlčany, 
se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, jako oprávněným a dvěma FO, 
obě osoby trvale bytem Sedlčany, jako povinnými, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene – 



  

 
 

služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 2973/37, v k. ú. a obci Sedlčany, který je 
ve spoluvlastnictví těchto osob (obě podílem id. ½), spočívající v právu vést přes služebný pozemek 
inženýrské sítě, v právu výstavby sítí podle projektové dokumentace a v právu vstupu na uvedený 
pozemek za účelem údržby, modernizace, běžných kontrol a oprav inženýrských sítí. Věcné břemeno 
se zřizuje bezúplatně, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti inženýrské sítě ze dne 13. února 2017 (RM 90-1564/2018-2022); 
 
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě“, mezi městem Sedlčany, 
se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01  Sedlčany, jako oprávněným a FO, trvale 
bytem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene – služebnosti 
inženýrské sítě na pozemku ve vlastnictví FO, parc. č. 2973/102, v k. ú. a obci Sedlčany, spočívající 
v právu vést přes služebný pozemek inženýrské sítě, v právu výstavby sítí podle projektové 
dokumentace a v právu vstupu na uvedený pozemek za účelem údržby, modernizace, běžných kontrol 
a oprav inženýrských sítí. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně, a to v návaznosti na uzavřenou 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ze dne 13. února 
2017 (RM 90-1565/2018-2022); 
 
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti cesty a služebnosti inženýrské sítě“, mezi 
městem Sedlčany, se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, jako 
oprávněným a dvěma FO, jako povinnými, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene – služebnosti 
cesty a služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 2973/100, v k. ú. a obci Sedlčany, který je 
ve spoluvlastnictví dvou FO (obě osoby podílem id. ½), spočívající v právu jezdit vozidly přes služebný 
pozemek, vést přes služebný pozemek komunikaci a inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, 
elektrická kabelová vedení), v právu výstavby komunikace a sítí podle projektové dokumentace a dále 
v právu vstupu na uvedený pozemek za účelem údržby, modernizace, běžných kontrol a oprav 
inženýrských sítí a komunikace. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně, a to v návaznosti na uzavřenou 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ze dne 27. února 
2017 (RM 90-1566/2018-2022); 
 
▪ aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 11/III. patro) v Domově s pečovatelskou službou, na adrese 
Sedlčany, ulice 28. října č. p. 172, 264 01 Sedlčany, který byl uvolněn po dřívějším uživateli, byl nově 
přidělen žadatelům s nejvyšším stupněm potřebnosti, tj. manželům, dosud trvale bytem Sedlčany (RM 
90-1569/2018-2022); 
 
▪ návrh mimořádných odměn vedoucím pracovníkům za plnění úkolů nad rámec svých pracovních 
povinností za období prvního pololetí roku 2022, tj. jednatelům obchodních společností (Sedlčanské 
technické služby, s. r. o.; Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.) a ředitelům příspěvkových organizací 
města Sedlčany (1. základní škola Sedlčany; 2. základní škola – škola Propojení Sedlčany; Základní 
umělecká škola Sedlčany; Mateřská škola Sedlčany; Školní jídelna l. ZŠ Sedlčany; Školní jídelna 2. ZŠ 
Sedlčany; Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany; Městské muzeum Sedlčany; Městská knihovna Sedlčany 
a Sportovní areály Sedlčany), přičemž pololetní odměny jsou schváleny podle předloženého schématu, 
které je přílohou k tomuto usnesení (RM 90-1572/2018-2022); 
 
▪ přijetí darů do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, se sídlem Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 
Sedlčany; IČ 71294694, které obdarovaný subjekt použije pro výkon hlavní činnosti dle Zřizovací 
listiny. Celková hodnota darů je 48 614,74 Kč (celkem 206 svazků, z toho 202 knih a 4 AV); (RM 90-
1573/2018-2022); 



  

 
 

 
▪ poskytnutí uživatelských práv, které znamenají povolení, resp. oprávnění nakládat s poskytnutými 
videi města Sedlčany, a to pro potřeby vytvoření souboru informačního projektu a reklamy v prostředí 
objektu Nemocnice Sedlčany, ve prospěch provozovatele Nemocnice Sedlčany, tj. obchodní společnosti 
MEDITERRA Sedlčany, s. r. o., a to bezplatně na dobu neurčitou. Oprávnění díla užívat je poskytováno 
jako nevýhradní licenční právo nakládání s autorským dílem bez práva zásahu do těchto děl. Soubor 
poskytnutých videí je nedílnou součástí tohoto usnesení (RM 90-1578/2018-2022);  
 
▪ účetní závěrky za rok 2021 příspěvkových organizací města Sedlčany, a to 1. základní školy Sedlčany; 
2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany; Základní umělecké školy Sedlčany; Mateřské školy 
Sedlčany; Školní jídelny l. ZŠ Sedlčany; Školní jídelny 2. ZŠ Sedlčany; Kulturního domu Josefa Suka 
Sedlčany; Městského muzea Sedlčany; Městské knihovny Sedlčany a Sportovních areálů Sedlčany 
(RM 90-1579/2018-2022);  
 
▪ návrhy na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ke dni 31. prosinci 2021, které byly podány 
těmito příspěvkovými organizacemi města Sedlčany: 2. základní škola – škola Propojení Sedlčany 
ve výši 248 885,22 Kč; Základní umělecká škola Sedlčany ve výši 38 749,30 Kč; Mateřská škola 
Sedlčany ve výši 40 564,86 Kč; Školní jídelna 2. ZŠ Sedlčany ve výši 34 994,48 Kč; Kulturní dům 
Josefa Suka Sedlčany ve výši 55 941,02 Kč; Městské muzeum Sedlčany ve výši 217 170,86 Kč; 
Městská knihovna Sedlčany ve výši 134 242,65 Kč a Sportovní areály Sedlčany ve výši 223 755,54 Kč 
(odvod do Fondu rezerv příspěvkových organizací v celých částkách); (RM 90-1580/2018-2022);  
 
▪ uzavřít Smlouvu o umístění telekomunikačních zařízení se smluvním partnerem obchodní společností 
ÚVT Internet, s. r. o., se sídlem Zdiměřice, Hrnčířská č. p. 383, 252 42 Zdiměřice, jejímž předmětem je 
závazek města Sedlčany v postavení vlastníka objektu Bytový dům Strojírenská strpět instalaci 
telekomunikačního zařízení, které je spolu s dalšími podmínkami blíže specifikováno uvedeným 
smluvním ujednáním (RM 90-1582/2018-2022); 
 
▪ Zápis do Kroniky města Sedlčany za rok 2021 (v souboru výroků usnesení RM 90-1584/2018-2022); 
 
▪ uzavření Memoranda o postupu na zajištění provozování regionální vodovodní a obecní (městské) 
infrastruktury, včetně záměru založení obchodní společnosti s ručením omezeným, jejímiž společníky 
budou i další veřejní zadavatelé v regionu (rozumí se obce, popř. svazky obcí apod.); (v souboru výroků 
usnesení RM 90-1586/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku: 
▪ řádně zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr směny pozemku parc. č. 740/39, 
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 66 m2, za pozemky 
ve vlastnictví města Sedlčany, tj. za pozemek parc. č. 602/13 (oddělen z pozemku parc. č. 602/1), 
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 271 m2, pozemek 
parc. č. 740/40 (oddělen z pozemku parc. č. 740/1), druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
ostatní komunikace, o výměře 9 m2 a pozemek parc. č. 601/3, druhem pozemku trvalý travní porost, 
o výměře 37 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, a poté připravit k projednání v Radě města 
Sedlčany, která doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany směnu ke schválení (v souboru výroků usnesení 
RM 90-1560/2018-2022); 
 



  

 
 

▪ zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr směny pozemků, podané žadatelem (FO) 
a zajistit vyhotovení znaleckého posudku o ceně pozemků zvažovaných ke směně (včetně hodnoty 
případných porostů). Žadatel o směnu požaduje od města Sedlčany pozemky parc. č. 570, druhem 
pozemku lesní pozemek, o výměře 3734 m2, parc. č. 608/8, druhem pozemku orná půda, o výměře 
2944 m2, parc. č. 626/1, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 478 m2, parc. č. 661/3, druhem 
pozemku trvalý travní porost, o výměře 1 m2, parc. č.  662/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 
využití neplodná půda, o výměře 1 m2, parc. č. 663/2, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 
7 m2, parc. č. 663/3, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 146 m2, parc. č. 664, druhem 
pozemku lesní pozemek, o výměře 3358 m2, parc. č. 665/4, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 
využití jiná plocha, o výměře 664 m2 a parc. č. 665/5, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
jiná plocha, o výměře 350 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany a dále pozemek parc. č. 1865, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 341 m2, v k. ú. a obci Sedlčany 
(celkem se jedná o výměru pozemků ve vlastnictví města Sedlčany ve výši 12 024 m2), přičemž 
náhradou za tyto pozemky žadatel nabízí převést městu Sedlčany vlastnictví k pozemkům parc. č. 358/2, 
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 4 998 m2, parc. č. 359/2, druhem pozemku lesní pozemek, 
o výměře 2 265 m2, parc. č. 360/3, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 21 m2, parc. č. 360/4, 
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 136 m2, parc. č. 744/5, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 112 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany (celková 
výměra 7 532 m2) a pozemek parc. č. 1646/2, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
40 m2, v k. ú. a obci Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 90-1567/2018-2022); 
 
▪ aby se stávajícím smluvním uživatelem, subjektem Radioklub Sedlčany OK1KQH, z. s., byla uzavřena 
příslušná Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2951/1, v k. ú. a obci 
Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 90-1568/2018-2022); 
 
▪ zveřejnit adresný záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2951/1 o výměře 1m2, v k. ú. a obci Sedlčany, 
a to společnosti ÚVT Internet, s. r. o., která je novým vlastníkem konstrukce stožáru umístěném na této 
části pozemku (v souboru výroků usnesení RM 90-1568/2018-2022); 
 
▪ zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany adresný záměr výpůjčky části pozemku 
parc. č. 394/1, k. ú. a obec Sedlčany, o výměře plochy k využití cca 3 000 m2, který je ve vlastnictví 
města Sedlčany, a to za účelem realizace záměru výstavby Indoorového parku Sedlčany (Skatepark 
Sedlčany pro kola BMX), ve prospěch nositele projektového záměru subjektu Lifebyreal, z. s., se sídlem 
Chudonice, Boční č. p. 188, 504 01 Nový Bydžov; IČ 26665018 (RM 90-1576/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany zamítla: 
▪ vydat rozhodnutí o nepotřebnosti pozemku, a to k podané žádosti o koupi části pozemku parc. č. 745/1 
(cca o 26 m2), druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, v k. ú. Třebnice, 
obec Sedlčany, a to za účelem vyhotovení stání pro osobní vozidlo žadatele, neboť zájmový pozemek 
je pro město Sedlčany majetkem potřebným pro výkon funkcí města (umístění osvětlovacího bodu 
s rozvody); (RM 90-1562/2018-2022); 
 
▪ Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 (č. j.: MÚ-S/ST/24240/2021; 
č. j.: MÚ-S/MST/1760/2022; č. j.: MÚ-S/MST/5913/2022; č. j.: MÚ-S/MST/6192/2022; č. j.: MÚ-
S/MST/9944/2022), které byly doručeny žadateli 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. 



  

 
 

Důvodem pro vydání rozhodnutí o neposkytnutí dotace na projekty identifikované shora uvedenými 
žádostmi z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 je nedostatek alokovaných finančních prostředků 
rozpočtem města Sedlčany a jejich vyčerpání na podporu jiných projektů roku 2022 (RM 90-
1570/2018-2022); 
 
▪ nabídku spolupráce města Sedlčany a jeho finanční spoluúčasti na akci „3. ročník Festivalu parních 
lokomotiv 2022“, a to zejména s ohledem na nedostatek finančních prostředků rozpočtu města Sedlčany 
roku 2022 (RM 90-1577/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany vydala souhlas: 
▪ s ukončením uživatelského vztahu založeného Nájemní smlouvou se smluvním partnerem 
Radioklubem Sedlčany OK1KQH z. s., která byla uzavřena za účelem užívání části pozemku 
pro umístění cizího tělesa – vetknutého stožáru. Předmětem uživatelské Smlouvy je část pozemku 
ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 2951/1, v k. ú. a obci Sedlčany, pro jehož užívání věcné 
důvody pominuly, a to s ohledem na změnu vlastníka stožáru a uživatele pozemku (v souboru výroků 
usnesení RM 90-1568/2018-2022); 
 
▪ v souladu s ustanovením § 30 odst. (4) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to v postavení výkonného orgánu zřizovatele Městské 
knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace, se sídlem Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 
Sedlčany; IČ 71294694, k tomu, aby část svého Fondu rezerv ve výši 153 314,00 Kč použila 
příspěvková organizace k posílení svého Fondu investic (v souboru výroků usnesení RM 90-1574/2018-
2022); 
 
▪ v souladu s žádostí provozovatele Nemocnice Sedlčany (MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.) 
a ustanovením odst. 2.2 Dodatku č. 3, kterým se mění Smlouva o nájmu, správě a řízení Městské 
nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice ze dne 18. prosince 2017, a to s podnájmem 
prostor Operačního sálu Nemocnice Sedlčany ve prospěch společnosti Gynekologie Sedlčany, s. r. o.; 
IČ 08180521 (RM 90-1575/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany rozhodla: 
▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu města Sedlčany č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, v úplném a účinném znění, o výběru nejvýhodnější nabídky podané subjektem 
IČ 76670571, v hodnotě díla 57 000,00 Kč bez DPH, a to na projekční práce s názvem „Studie voda 
a kanalizace Roudný“ (v souboru výroků usnesení RM 90-1571/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit: 
▪ pojmenování nově osazeného stromořadí, které se nachází podél polní cesty (dnešní vycházkové trasy) 
směrem od Vodojemu Sedlčany do osady Oříkov („Stromořadí Tomáše Hellera“); (RM 90-1585/2018-
2022). 


