
  

 
 

 
  

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

 
Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 91/2018-2022 
ze dne 27. července 2022 
 
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 26 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 29. června 2022 (RM 
č. 90/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 91-1587/2018-2022); 
 
▪ přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany 
na rok 2022 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I. – VI. / 2022) s tím, že rozpočtové 
příjmy jsou ke dni účetní závěrky 30. června 2022 ve výši 126.237,81 tis. Kč, což představuje 59,27 % 
plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 30. června 2022 ve výši 
89.217,45 tis. Kč, což představuje 42,05 % schváleného předpokladu rozpočtu ve znění aktualizace 
po zápočtu dříve schváleného RO č. 4 / 2022 (RM 91-1588/2018-2022); 
 
▪ Oznámení České spořitelny, a. s., se sídlem Praha, Budějovická 1912/4b, 140 00 Praha 4, 
o prodloužení doby nájmu s využitím práva opce. V souladu s ujednáním čl. III odst. 2 Smlouvy 
o nájmu nebytových prostor ze dne 25. září 1996, ve znění Dodatku č. 1 až č. 6, uplatnila Česká 
spořitelna, a. s. přednostní právo opce na prodloužení doby nájmu o dobu dvou let. Smlouva 
se prodlužuje bez potřeby vyhotovení Dodatku č. 7 do dne 31. prosince 2024 (RM 91-1593/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 5 / 2022, a to v plném rozsahu aktuálně navržených rozpočtových 
změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 o částku 
ve výši 245 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě zůstávají stejné a budou činit celkem 212 990 tis. Kč; 
výdaje budou činit celkem 212 415 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného 
rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 bude přebytkový částkou 575 tis. Kč (RM 91-1589/2018-2022); 
 
▪ v návaznosti na výsledky administrativního procesu (usnesení zn. RM 90-1568/2018-2022), 
učiněného v souladu se záměrem města Sedlčany (Oznámení Odboru majetku Městského úřadu 
Sedlčany č. j.: MÚ-S/OM/14008/2022), uzavřít „Smlouvu o nájmu pozemku“, a to mezi městem 
Sedlčany, jako pronajímatelem a subjektem ÚVT Internet, s. r. o., se sídlem Zdiměřice, Hrnčířská 
č. p. 383, 252 42 Jesenice, jako nájemcem, s tím, že předmětem nájmu je pronájem části pozemku 
parc. č. 2951/1 o výměře 1 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, na kterém se nachází konstrukce stožáru. Smluvní 
strany se vzájemně dohodly, že podle této Smlouvy bude postupováno dnem 1. července 2022, s tím, 
že výše nájemného činí 100,00 Kč/m2/rok (RM 91-1590/2018-2022); 
 



  

 
 

▪ uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ mezi společností CETIN, a. s., se sídlem 
Praha, Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha 9 – Libeň, která je zastupována na základě plné moci 
společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a. s., se sídlem Praha, U Záběhlického zámku 233/15, 
106 00 Praha 10 a městem Sedlčany, jako vlastníkem zatížených pozemků, jejímž předmětem je zřízení 
věcného břemene na pozemcích v majetku města Sedlčany parc. č. 518/1 a parc. č. 518/2, vše v k. ú. 
a obci Sedlčany, a to za účelem umístění a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě, tj. 2 x HDPE trubky, včetně trubičkového systému, optické kabely (Komunikační 
vedení a zařízení). Věcně se jedná o připojení na novou optickou síť pro stavbu s názvem „FTTH, 
Sedlčany BD K Cihelně_OK, ulice K Cihelně“. Délka vedení cca 46 m. Věcné břemeno bude zřízeno 
za jednorázovou náhradu ve výši 13 800,00 Kč s DPH (RM 91-1591/2018-2022); 
 
▪ uzavřít Smlouvu o výpůjčce pozemku mezi městem Sedlčany, jako půjčitelem a LIFEBYREAL, z. s.; 
IČ 26665018, se sídlem Nový Bydžov, Boční č. p. 188, 504 01 Nový Bydžov, jako vypůjčitelem, 
který se týká výpůjčky specifikované části pozemku parc. č. 394/1 o výměře 3 000 m2 za účelem 
realizace záměru výstavby Indoorového parku Sedlčany (Skatepark pro kola BMX). Smlouva 
o výpůjčce se schvaluje na dobu určitou 15 let s účinností od 1. srpna 2022, s právem opce 
na prodloužení doby užívání o 10 let, a to za splnění dalších podmínek definovaných návrhem 
smluvního ujednání (hygiena prostředí, provozu a další); (RM 91-1594/2018-2022); 
 
▪ uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu pozemků, mezi žadateli (SJM dvou 
manželských párů) a městem Sedlčany. Vlastníci (FO) převedou do vlastnictví města pozemky, 
nyní evidovány jako parc. č. 272/30, druhem pozemku orná půda, o výměře 711 m2 a parc. č. 272/31, 
druhem pozemku orná půda, o výměře 578 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, na kterých na vlastní 
náklady vyhotoví zpevněnou příjezdovou komunikaci ke stavebním parcelám v lokalitě Sedlčany, 
U Roudného (RM 91-1595/2018-2022); 
 
▪ 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 žadateli s nejvyšším stupněm potřebnosti, dosud trvale bytem Sedlčany (RM 91-1598/2018-
2022); 
 
▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v Bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 
264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 3/IV. patro), a to s žadatelem, trvale bytem Sedlčany, na dobu 
určitou, tj. od 1. září do 30. listopadu 2022 (RM 91-1599/2018-2022); 
 
▪ předložený Platový výměr pro paní Mgr. Jaroslavu Mrázkovou, ředitelku Školní jídelny 1. Základní 
školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69, 264 01 Sedlčany; IČ 70999104. 
Platový výměr bude uplatňován od 1. července 2022 (RM 91-1602/2018-2022); 
 
▪ a to v postavení zřizovatele příspěvkové organizace Městské muzeum Sedlčany, dále v souladu 
se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, navrhované navýšení dříve stanoveného objemu prostředků na platy zaměstnanců příspěvkové 
organizace, a to o žádanou částku ve výši 50 000 Kč, která bude sanována z Fondu odměn příspěvkové 
organizace Městské muzeum Sedlčany, a to v souladu se žádostí tohoto subjektu z důvodu navýšení 
pracovního úvazku zaměstnance uvedené příspěvkové organizace (RM 91-1603/2018-2022); 
 



  

 
 

▪ uzavřít Dodatek č. 3 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / příspěvku na poskytování sociální služby 
na rok 2022 (včetně přílohy), ev. č. poskytovatele S-0599/SOC/2022/3, jehož předmětem je poskytnutí 
příjemci částečnou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 472 500,00 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 91-1606/2018-2022); 
 
▪ Darovací smlouvu (přijetí daru) navrhovanou uzavřít podle ustanovení § 2055 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi Středočeským krajem, 
se sídlem Praha, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov; IČ 70891095, v postavení dárce a městem 
Sedlčany v postavení obdarovaného, které předmětem je účelový dar – přesně specifikované vybavení 
(lehátka, spací pytle, deky) v celkové hodnotě 90 647,15 Kč, který obdarovaný po přijetí a fyzickém 
převzetí smí použít pouze na humanitní pomoc pro uprchlíky u Ukrajiny, a to v rámci plnění usnesení 
vlády ČR č. 207 ze dne 16. března 2022, o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích, ve znění 
usnesení č. 235/2022 (RM 91-1607/2018-2022); 
 
▪ vypsání výběrového řízení za účelem zajištění nejvýhodnějšího dodavatele na zpracování a pořízení 
dokumentace s názvem akce „Změna č. 2 územního plánu města Sedlčany“, tzn., Městským úřadem 
Sedlčany, Odborem výstavby a územního plánování (úřad územního plánování), zpracovanou Výzvu 
k předložení cenové nabídky na zakázku malého rozsahu a Zadávací dokumentaci k předložení nabídky 
na zakázku malého rozsahu „Změna č. 2 územního plánu města Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení 
RM 91-1608/2018-2022); 
 
▪ tzv. Pravidla volební kampaně pro komunální volby v roce 2022 do Zastupitelstva města Sedlčany 
s využitím zpravodaje města Sedlčany (periodikum Radnice) a s využitím možnosti vyhradit plochu 
pro vylepení volebních plakátů na základě rozhodnutí starosty města Sedlčany v souladu s ustanovením 
§ 30 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů (RM 91-
1609/2018-2022); 
 
▪ v souladu s usnesením zn. RM 73-1263/2018-2022 a na základě 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 (celkem tedy 500,00 Kč), 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 91-1611/2018-2022); 
 
▪ za účelem věcného naplnění Žádosti (č. j.: MÚ-S/ŽP/13169/2022 přijaté dne 22. června 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 FO, trvale bytem Sedlčany, 
na čištění odpadních vod z nemovitosti Sedlčany, Nádražní č. p. 912 (objekt k bydlení); (v souboru 
výroků usnesení RM 91-1612/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany: 
▪ schválit směnu pozemků mezi žadatelem (FO), trvale bytem Sedlčany a městem Sedlčany, s tím, 
že žadatel převede do vlastnictví města Sedlčany pozemek parc. č. 740/39, druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 66 m2, v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany a město 



  

 
 

Sedlčany převede do vlastnictví žadatele pozemky parc. č. 602/13 (oddělen z parc. č. 602/1), druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 271 m2, parc. č. 740/40 (oddělen 
z parc. č. 740/1), druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 9 m2 
a parc. č. 601/3, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 37 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec 
Sedlčany (vizte geometrický plán č. 267-085/2022). Rozdíl ve směňovaných pozemcích, činící 251 m2, 
bude finančně vyrovnán za jednotkovou cenu ve výši 75,00 Kč/m2 , tzn., že žadatel uhradí městu 
Sedlčany celkovou částku ve výši 18.825,00 Kč (RM 91-1592/2018-2022); 
 
▪ schválit směnu pozemků mezi žadatelem, trvale bytem Praha a městem Sedlčany, s tím, že město 
Sedlčany převede do vlastnictví žadatele pozemky parc. č. 570, druhem pozemku lesní pozemek, 
o výměře 3 734 m2, parc. č. 608/8, druhem pozemku orná půda, o výměře 2 944 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 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 12 024 m2). Náhradou za tyto pozemky žadatel nabízí pozemky 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 (celkem se jedná 
o výměru 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.  
Cena směňovaných pozemků byla stanovena znaleckým posudkem č. 4793-68/2022. Cena nemovitostí 
ve vlastnictví města je ve výši 228.060,00 Kč a cena nemovitostí ve vlastnictví žadatele je ve výši 
158 500,00 Kč. Rozdíl ve směňovaných pozemcích, který činí 69.560,00 Kč, žadatel uhradí městu 
Sedlčany (RM 91-1600/2018-2022); 
 
▪ a to vzhledem k probíhajícím komplexním pozemkovým úpravám v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, 
obec Prosenická Lhota, vyslovit souhlas s budoucí směnou pozemků, kterou žadatel požaduje do svého 
vlastnictví převést pozemky v majetku města Sedlčany, a to parc. č. 101/2, druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 211 m2, parc. č. 101/6, druhem pozemku ostatní 
plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 311 m2, parc. č. 107/1, druhem pozemku lesní pozemek, 
o výměře 17 189 m2, parc. č.  107/2, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 776 m2, parc. č. 109, 
druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 3 352 m2, parc. č. 111, druhem pozemku ostatní plocha, 
způsobem využití neplodná půda, o výměře 306 m2, parc. č. 311, druhem pozemku lesní pozemek, 
o výměře 8 614 m2 a prac. č. 327/4, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 183 m2, vše v k. ú. Luhy 
u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lhota. V součtu všech zájmových pozemků se jedná o výměru 
30 942 m2.  
Náhradou ve prospěch města Sedlčany za tyto pozemky žadatel nabízí pozemky ve svém vlastnictví, 
a to parc. č. 374/8, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 8 523 m2, parc. č. 394/1, druhem 
pozemku lesní pozemek, o výměře 35 m2, parc. č. 397/1, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 
70 m2, parc. č. 398/18, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 22 396 m2, parc. č. 399/3, druhem 
pozemku lesní pozemek, o výměře 316 m2 a parc. č. 417/22, druhem pozemku orná půda, o výměře 



  

 
 

35 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany (celková výměra pozemků nabízených ke směně činí 
31 375 m2); (v souboru výroků usnesení RM 91-1601/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku: 
▪ a to za účelem dalšího administrativního postupu ve věci projednávání žádosti o koupi pozemku 
(žadatel PTÁČEK – správa, a. s., se sídlem Brno, Houškova 1198/4, 624 00 Brno), který je ve vlastnictví 
města Sedlčany (pozemek parc. č. 3012/14, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná 
plocha, o výměře 1 544 m2, v k. ú. a obci Sedlčany), aby záměr prodeje tohoto pozemku byl řádně 
zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a zároveň, aby za účelem zjištění ceny pozemku 
byl vyhotoven znalecký posudek o ceně podle oceňovacího předpisu a ceně v místě a čase obvyklé; 
následně Odbor majetku zajištěné údaje zpracuje, vyhodnotí a předloží k projednání Radě města 
Sedlčany, která záměr prodeje případně doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany ke schválení (RM 91-
1596/2018-2022); 
 
▪ zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr směny pozemků, a to na základě žádosti 
FO, kterou žadatel požaduje do svého vlastnictví pozemky ve vlastnictví města Sedlčany, 
a to parc. č. 101/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 211 m2, 
parc. č. 101/6, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 311 m2, 
parc. č. 107/1, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 17 189 m2, parc. č.  107/2, druhem pozemku 
lesní pozemek, o výměře 776 m2, parc. č. 109, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 3 352 m2, 
parc. č. 111, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 306 m2, 
parc. č. 311, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 8 614 m2 a prac. č. 327/4, druhem pozemku 
lesní pozemek, o výměře 183 m2, vše v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lhota. V součtu 
všech zájmových pozemků se jedná o výměru 30 942 m2.  
Náhradou ve prospěch města Sedlčany za tyto pozemky žadatel nabízí pozemky ve svém vlastnictví, 
a to parc. č. 374/8, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 8 523 m2, parc. č. 394/1, druhem 
pozemku lesní pozemek, o výměře 35 m2, parc. č. 397/1, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 
70 m2, parc. č. 398/18, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 22 396 m2, parc. č. 399/3, druhem 
pozemku lesní pozemek, o výměře 316 m2 a parc. č. 417/22, druhem pozemku orná půda, o výměře 
35 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany (celková výměra pozemků nabízených ke směně činí 
31 375 m2); (v souboru výroků usnesení RM 91-1601/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru výstavby a územního 
plánování: 
▪ za účelem zajištění nejvýhodnějšího dodavatele na zpracování a pořízení dokumentace s názvem akce 
„Změna č. 2 územního plánu města Sedlčany“ oslovit k předložení cenové nabídky množinu předem 
vytypovaných uchazečů, kterými jsou: 

- Ateliér T – Plan, s. r. o.; IČ 26483734; se sídlem Praha, Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4; 
- IVAN PLICKA STUDIO, s. r. o.; IČ 27634736; se sídlem Praha, Thákurova 676/3, 166 33 

Praha  6; 
- ARCHUM Architekti, s. r. o.; IČ 01894871; se sídlem Praha, Oldřichova 187/55, 128 00 

Praha 2; 
- Ateliér Cihlář – Svoboda, s. r. o.; IČ 08438391; se sídlem Beroun, Na Máchovně č. p. 1610, 

266 01 Beroun; 
- Ing. arch. Milan Salaba; IČ 40663264; se sídlem Praha, Štefánikova č. p. 52, 150 00 Praha 5; 
- U – 24, s. r. o., Ateliér pro urbanismus a územní plánování; IČ 43870538; se sídlem Praha, 

Perucká 11a, 120 00 Praha 2; 



  

 
 

- ALLCONS, a. s.; IČ 07681348; se sídlem Praha, U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1;  
(v souboru výroků usnesení RM 91-1608/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany uložila svému poradnímu orgánu, Komisi redakční rada: 
▪ věcně zajistit výkon rozhodnutí ve věci vydání Pravidel volební kampaně pro komunální volby v roce 
2022 do Zastupitelstva města Sedlčany, a to v části, kterou je stanoveno využití zpravodaje města 
Sedlčany (periodikum Radnice; usnesení zn. RM 91-1609/2018-2022); (RM 91-1610/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany revokovala: 
▪ usnesení zn. RM 90-1569/2018-2022 ze dne 29. června 2022, kterým schválila přidělení bytu 
velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 11/III. patro) v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese 
28. října č. p. 172, 264 01 Sedlčany, a to manželům (vyhodnoceni jako nejpotřebnější), oba trvale bytem 
Sedlčany. Důvodem revokace je skutečnost, že vybraní uchazeči po zvážení své současné rodinné 
a zdravotní situace od žádosti odstoupili (RM 91-1597/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany povolila: 
▪ závod „O pohár města Sedlčany“ (28. ročník závodu), pořádaný Kynologickým klubem Sedlčany, 
ZKO, se sídlem Sedlčany, Víta Nejedlého č. p. 359, 264 01 Sedlčany, který se uskuteční dne 
10. září 2021 v areálu Kynologického cvičiště Sedlčany a jeho okolí se sponzorskou podporou města 
Sedlčany propagačními předměty města a regionu, a to za podmínky dodržení všech bezpečnostních 
a hygienických předpisů pořadatelem závodu (RM 91-1604/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 
▪ s přijetím dotace pro žadatele, příspěvkovou organizaci zřízenou městem Sedlčany, Kulturní dům 
Josefa Suka Sedlčany; IČ 42728452, poskytované na základě žádosti z Programu 2022 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje, Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, a to na podporu 
realizace projektu pod názvem „Hudební festival SUKOVY SEDLČANY – 56. ročník“ (označení 
žádosti KUL/KUL/045978/2022); (RM 91-1605/2018-2022). 


	▪ tzv. Pravidla volební kampaně pro komunální volby v roce 2022 do Zastupitelstva města Sedlčany s využitím zpravodaje města Sedlčany (periodikum Radnice) a s využitím možnosti vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů na základě rozhodnutí staro...
	▪ věcně zajistit výkon rozhodnutí ve věci vydání Pravidel volební kampaně pro komunální volby v roce 2022 do Zastupitelstva města Sedlčany, a to v části, kterou je stanoveno využití zpravodaje města Sedlčany (periodikum Radnice; usnesení zn. RM 91-160...

