
  

 

 

 

  
MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 92/2018-2022 

ze dne 24. srpna 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 27. července 2022 (RM 

č. 91/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 92-1613/2018-2022); 

 
▪ Oznámení o rozhodnutí ředitelky Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, 

Komenského č. p. 69, 264 01 Sedlčany; IČ 70999104, vydané Mgr. Jaroslavou Mrázkovou, ředitelkou 

příspěvkové organizace, ve věci stanovení výše úhrady za stravování (obědy) s účinností od 1. září 2022 

(kategorie strávníků v rozmezí 7 – 10 let bude hradit za jeden oběd 32,00 Kč; kategorie strávníků 

v rozmezí 11 – 14 let bude hradit za jeden oběd 34,00 Kč; kategorie strávníků nad 15 let bude hradit za 

jeden oběd 36,00 Kč); (RM 92-1626/2018-2022); 

 

▪ Oznámení o rozhodnutí ředitelky Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Příkrá 

č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČ 70999112, vydané paní Zdeňkou Malíčkovou, ředitelkou příspěvkové 

organizace, ve věci stanovení výše úhrady za stravování (obědy) s účinností od 1. září 2022 (kategorie 

strávníků v rozmezí 7 – 10 let bude hradit za jeden oběd 32,00 Kč; kategorie strávníků v rozmezí 11 – 

14 let bude hradit za jeden oběd 34,00 Kč; kategorie strávníků nad 15 let bude hradit za jeden oběd 

36,00 Kč); (RM 92-1627/2018-2022); 

 
▪ informaci ve věci rozhodnutí o vyhovění žádosti, která byla podána městem Sedlčany a informaci 

o schválení přidělení dotace poskytovatelem, tj. Ministerstvem životního prostředí ČR, na projekt pod 

názvem „Rozšíření varovného a informačního systému města Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení 

RM 92-1630/2018-2022); 

 
▪ výsledky veřejnosprávní kontroly provedené podle Kontrolního řádu města Sedlčany, uvedené v 

Souhrnné zprávě o provedené veřejnosprávní kontrole příspěvkových organizací města Sedlčany nad 

hospodařením roku 2021 (RM 92-1631/2018-2022). 

 
Rada města Sedlčany stanovila:  

▪ termín pro svolání 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 

2022 na pondělí dne 5. září 2022 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

se uskuteční v objektu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (Společenský sál); (RM 92-1614/2018-

2022). 

 



  

 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:  

▪ a projednat navržený Program jednání 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto 

volební období (2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 5. září 2022 v čase od 17:00 hod. 

ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (RM 92-1615/2018-2022); 

 

▪ přímý prodej pozemku parc. č. 3012/14, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná 

plocha, o výměře 1 544 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany, 

a to společnosti PTÁČEK – správa, a. s., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 Brno, 

za jednotkovou cenu 450,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 694.800,00 Kč, kterou nabídla 

společnost PTÁČEK – správa, a. s. Tato cena je shodná se znaleckým posudkem č. 4796-71/2022 ze dne 

8. srpna 2022, který vyhotovil na základě zadání města Sedlčany znalec v oboru ekonomika, ceny 

nemovitostí (RM 92-1618/2018-2022); 

 

▪ schválit přímý prodej pozemku parc. č. 745/8, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

ostatní komunikace, o výměře 19 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 745/1, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany 

(vizte geometrický plán č. 342-120/2022), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadateli (FO), 

trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 

1.425,00 Kč (RM 92-1619/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

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

12-6030843/VB/01“, mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností ENERGON Dobříš, s. r. o., 

se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako budoucím oprávněným a městem 

Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích 

ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 1873, parc. č. 1862/1 a parc. č. 2485/1, 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 6.600,00 Kč, 

bez DPH (RM 92-1616/2018-2022); 

 

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

12-6030843/VB/02D“,  mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím 

povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku v podílovém spoluvlastnictví 

města Sedlčany, id. ¼ vzhledem k celku, parc. č. 1862/4 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 500,00 Kč, bez DPH (RM 92-1617/2018-2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6027188/1, Solopysky, kNN 

pro p. č. 273/7“,  mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností Elmoz Czech, s. r. o., 

se sídlem Benešov, Černoleská č. p. 2326, 256 01 Benešov, jako budoucím oprávněným a městem 

Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích 

ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 144/1 a parc. č. 409/1, vše v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec 

Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, 



  

 

 

tj. kabelového vedení NN a zemnícího pásku. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 

ve výši 8.700,00 Kč s DPH (RM 92-1620/2018-2022); 

 

▪ administrativní postup ve věci záměru přímého prodeje do vlastnictví žadatele (FO) části pozemku 

parc. č. 305/5, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany. 

Požadovaná výměra zájmové části pozemku je cca 1 500 m2 (v souboru výroků usnesení RM 92-

1622/2018-2022); 

 

▪ administrativní postup ve věci záměru přímého prodeje do vlastnictví žadatele (FO) 

vyspecifikovaných částí pozemků parc. č. 299/4 a parc. č. 311, oba druhem pozemku trvalý travní 

porost, způsobem ochrany ZPF, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany. Požadovaná výměra zájmových částí 

pozemků je v součtu obou částí jako funkčního celku cca 660 m2 (v souboru výroků usnesení RM 92-

1623/2018-2022); 

 

▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v Bytovém domě Sedlčany, na adrese Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/III. patro), a to s žadatelkou, na dobu 

určitou, tj. od 1. září do 31. prosince 2022 (RM 92-1624/2018-2022); 

 

▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v Bytovém domě Sedlčany, na adrese Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/I. patro), a to se stávajícím smluvním 

uživatelem, trvale bytem tamtéž (změna smlouvy schválena Radou města Sedlčany dne 1. června t. r.), 

na dobu určitou, tj. do 31. prosince 2022 (RM 92-1625/2018-2022);  

 

▪ a to za navržených smluvních podmínek, předložený návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu 

nebytových prostor v objektu Městského muzea Sedlčany (pronajímatel IČ 70973431), na adrese 

Sedlčany, Tyršova č. p. 136, 264 01 Sedlčany, a to v souvislosti s konáním akce „Volby 

do zastupitelstev obcí 2022 (Zastupitelstva města Sedlčany)“, kde bude zřízena volební místnost 

pro volební okrsek Sedlčany č. 2. Volby se budou konat v termínu dne 23. a 24. září 2022 (RM 92-

1632/2018-2022); 

 

▪ a to za navržených smluvních podmínek, předložený návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu 

nebytových prostor umístěných v objektu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (pronajímatel 

IČ 42728452), na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany, ve kterém v souvislosti 

s konáním akce „Volby do zastupitelstev obcí 2022 (Zastupitelstva města Sedlčany)“, bude zřízena 

volební místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 3 a č. 4. Volby se budou konat v termínu 

dne 23. a 24. září 2022 (RM 92-1633/2018-2022);  

 

▪ a to za navržených smluvních podmínek předložený návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu 

nebytových prostor, v objektu restaurace „U Beranů“ (identifikace subjektu IČ 60188537), na adrese 

Sedlčany, osada Solopysky č. p. 28, 264 01 Sedlčany, ve kterém v souvislosti s konáním akce „Volby 

do zastupitelstev obcí 2022 (Zastupitelstva města Sedlčany)“, které se budou konat v termínu dne 

23. a 24. září 2022, bude zřízena volební místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 9 (RM 92-1634/2018-

2022); 

 

▪ uzavřít Dohodu o provádění služby supervize s vybraným supervizorem, se sídlem Praha, za účelem 

podpory potřebného a očekávaného výkonu a udržení úrovně lidských zdrojů s charakterem zajišťujícím 

zvláštní péči o vybranou množinu zaměstnanců v pracovně právních vztazích, zařazených do Odboru 



  

 

 

sociálních věcí a Komise pro projednávání přestupků, uzavíranou na dobu určitou do dne 31. prosince 

2023 a za dalších podmínek zapracovaných v uvedeném smluvním ujednání (RM 92-1635/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala souhlas: 

▪ s umístěním dvou kusů reklamních zařízení (orientačních tabulí) společnosti Nábytek Kunc, s. r. o., 

se sídlem Sedlčany, Strojírenská č. p. 859, 264 01 Sedlčany, a to v městské zástavbě Sedlčany, 

na pozemku parc. č. 2485/1 v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany, dále 

za předpokladu, že si žadatel zajistí souhlas dalších dotčených orgánů (ochranné pásmo silnice, popř. 

další zákonem chráněné zájmy); (v souboru výroků usnesení RM 92-1621/2018-2022); 

 

▪ s přijetím dotace pro žadatele, příspěvkovou organizaci zřízenou městem Sedlčany, 2. základní škola 

– Škola Propojení Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČ 48954004, 

poskytované na základě žádosti národní agenturou Dům zahraniční spolupráce, a to na podporu 

způsobilých nákladů na vzdělávací mobilitu jednotlivců v rámci programu Erasmus škole (grant 

Education in Ireland and Czech Republic); (RM 92-1628/2018-2022); 

 

▪ s podáním žádosti o finanční podporu do operačního programu IROP pro nové plánovací období 

v oblasti vzdělávání v rámci investičního záměru Strategického rámce MAP Sedlčansko, a to na akci 

pod pracovním názvem „Rekonstrukce půdy výtvarného ateliéru Základní umělecké školy Sedlčany, 

náměstí T. G. Masaryka č. p. 34“. Nositelem projektového záměru je Základní umělecká škola 

Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany; IČ 61904287 (č. j.: MST 

17299/2022); (RM 92-1629/2018-2022); 

 

▪ s realizací projektu pod názvem „Rozšíření varovného a informačního systému města Sedlčany“, resp. 

s dalšími administrativními kroky procesu, kterými je zejm. sestavení a doložení žádaných podkladů 

poskytovateli finanční podpory, výběr zhotovitele, zajištění řádné komunikace s administrátorem 

projektu a poskytovatelem služeb a další, vše v souladu s organizačním schématem Městského úřadu 

Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 92-1630/2018-2022).  

 

Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku: 

▪ záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2485/1 v k. ú. a obci Sedlčany řádně zveřejnit na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany a po uplynutí zákonné doby pro zveřejnění zpracovat a předložit 

k projednání Radě města Sedlčany za účelem konečného schválení a uzavření příslušného smluvního 

ujednání. (Vzhledem k žádanému umístění jedné reklamní tabule na vetknutém nosníku do travnaté 

plochy u komunikace vedoucí k areálu obchodní společnosti a druhé reklamní tabule na stávajícím 

sloupu veřejného osvětlení se po případném schválení předpokládá uzavření Smlouvy o nájmu části 

pozemku a Smlouvy o užívání stožáru); (v souboru výroků usnesení RM 92-1621/2018-2022); 

 

▪ nákladem žadatele zajistit a předložit potřebný geometrický plán, kterým bude požadovaná část 

pozemku parc. č. 305/5, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, v k. ú. Oříkov, obec 

Sedlčany, oddělena a dále za účasti vlastníka pozemku objednat, avšak nákladem žadatele, vyhotovení 

znaleckého posudku o ceně pozemku dle oceňovacího předpisu a ceně v místě a čase obvyklé. Následně 

v případě trvajícího zájmu žadatele o přímý prodej záměr prodeje zveřejnit na úřední desce Městského 

úřadu Sedlčany a po uplynutí zákonem stanovené lhůty záměr opětovně předložit k projednání Radě 

města Sedlčany, která případně přímý prodej nově zaměřeného pozemku doporučí Zastupitelstvu města 

Sedlčany ke schválení (v souboru výroků usnesení RM 92-1622/2018-2022); 

 



  

 

 

▪ nákladem žadatele zajistit a předložit potřebný geometrický plán, kterým budou požadované části 

pozemků parc. č. 299/4 a parc. č. 311, oba druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany 

ZPF, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, odděleny a dále za účasti vlastníka pozemku objednat, avšak 

nákladem žadatele, vyhotovení znaleckého posudku o ceně dle oceňovacího předpisu a ceně v místě 

a čase obvyklé. Následně v případě trvajícího zájmu žadatele o přímý prodej částí pozemků záměr 

prodeje zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany a po uplynutí zákonem stanovené lhůty 

záměr opětovně předložit k projednání Radě města Sedlčany, která případně přímý prodej nově 

zaměřeného pozemku (po sloučení obou částí na základě GP) doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany 

ke schválení (v souboru výroků usnesení RM 92-1623/2018-2022). 

  

 

 

 

 

 

 


