
  

 

 

 

  
MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 94/2018-2022 

ze dne 21. září 2022 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 25 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 7. září 2022 (RM 

č. 93/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 94-1650/2018-2022); 

 

▪ zprávu o činnosti a plnění úkolů Sedlčanských technických služeb, s. r. o. sestavenou s akcentem 

na první pololetí roku 2022 s aktualizovanými daty ke dni jejího zpracování, sestavenou 

a okomentovanou panem Jiřím Daňkem, jednatelem uvedené městské obchodní společnosti (v souboru 

výroků usnesení RM 94-1652/2018-2022); 

 

▪ zprávu o posouzení nabídek na projekční práce s názvem „Projektová dokumentace pro provedení 

oprav a nových elektroinstalací v budovách nemocnice Sedlčany č. p. 161“ včetně informací 

o následném jednání (v souboru výroků usnesení RM 94-1672/2018-2022). 

 
Rada města Sedlčany uložila:  

▪ panu Jiřímu Daňkovi, jednateli Sedlčanských technických služeb, s. r. o., a to bez zbytečného odkladu, 

zajistit nákup 25 ks sběrných nádob o objemu 240 l na ukládání domovního bioodpadu, které budou 

primárně nabízeny vlastníkům rodinných domků, kteří projeví zájem o jejich pořízení a využití 

a kteří doposud zájem neprojevili a sběrná nádoba bude takto bezplatně poskytnuta k objektu rodinného 

domu s faktickým trvalým bydlením v Sedlčanech poprvé. Předpokládané pořizovací náklady jsou 

ve výši 1 815,00 Kč/ks (RM 94-1651/2018-2022); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, na úřední desce Městského úřadu Sedlčany zveřejnit 

adresný záměr pronájmu nebytových prostor – prodejní a skladové prostory o celkové výměře 47 m2, 

které se nacházejí v objektu Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 136, a následně záměr postoupit 

k projednání v Radě města Sedlčany za účelem schválení uzavření příslušného smluvního ujednání, 

resp. uzavření Dodatku č. 9 k původní Smlouvě o nájmu nebytových prostor (v souboru výroků usnesení 

RM 94-1661/2018-2022);  

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, aby ve spolupráci s orgánem státní správy lesů 

Městského úřadu Sedlčany, příslušným úsekem Odboru životního prostředí, zajistil sestavení zadávací 

dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na službu ve prospěch zpracování lesních hospodářských 

osnov pro zařizovací obvod Sedlčany a veškerou následnou administraci včetně provedení výběrového 

řízení, to vše stanoveným postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 



  

 

 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Vyhotovené materiály a zajištěné výstupy z dílčích fází postupu 

budou zpracovatelem průběžně předkládány k rozhodnutí Radě města Sedlčany (RM 94-1674/2018-

2022). 

 

Rada města Sedlčany vyjádřila poděkování:  

▪ panu Jiřímu Daňkovi, jednateli Sedlčanských technických služeb, s. r. o., za plnění sjednaných služeb 

dle očekávání objednatele. V porovnání s ostatními městy je kvalitativní úroveň služeb na vysoké 

a příkladu hodné úrovni (v souboru výroků usnesení RM 94-1652/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ aktualizaci přílohy Plánu zimní údržby místních komunikací města Sedlčany, vypracovanou na zimní 

období od 1. listopadu 2022 do 31. března 2023, Městským úřadem Sedlčany, Odborem dopravy 

a silničního hospodářství ve spolupráci s jednatelem Sedlčanských technických služeb, s. r. o., 

které provádějí správu místních komunikací ve smyslu zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti 

místních komunikací a schůdnosti chodníků a průjezdních úseků silnic, vzniklých povětrnostními vlivy 

a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám 

a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací, tj. města Sedlčany (v souboru výroků 

usnesení RM 94-1653/2018-2022); 

 

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

12-6029035/1 (P-21-0810); Sedlčany, kNN pro p. č. 2931“, 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 pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 2936/2 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 2.000,00 Kč bez DPH (RM 94-

1654/2018-2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6028954/1, Sedlčany, kNN 

pro parc. č. 1553/17“, 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 pozemku 

ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 1504/1, 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 3.200,00 bez DPH (RM 94-1655/2018-2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6027406/1, Sedlčany, 

Nademlýnská, kNN pro parc. č. 1553/15“, 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 pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 1504/1, 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 25.410,00 s DPH (RM 94-1656/2018-

2022); 



  

 

 

 

▪ uzavření Smlouvy o užívání stožáru, mezi společností Nábytek Kunc, s. r. o., se sídlem Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 859, 264 01 Sedlčany, jako uživatelem a městem Sedlčany jako vlastníkem. Náhrada 

za užívání stožáru s účinností od 1. října 2022 je stanovena ve výši 300,00 Kč/rok/stožár. Předmětem je 

umístění směrové cedule na stožáru veřejného osvětlení, který je osazen na pozemku parc. č. 2485/1 

v k. ú. a obci Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 94-1658/2018-2022); 

  

▪ úpravu předmětu uživatelského vztahu založeného Smlouvou o pronájmu pozemků ve znění 

pozdějších úprav, a to s ohledem na změnu vlastnického práva u části pozemku parc. č. 1919/6 (prodej 

nově vzniklého pozemku parc. č. 1919/20, výměra 12 m2), v k. ú. a obci Sedlčany. Vzhledem k výše 

uvedenému bude zavřen Dodatek č. 3 ke Smlouvě o pronájmu pozemků mezi městem Sedlčany, 

jako nájemcem a žadatelkou (FO), trvale bytem Sedlčany, jako pronajímatelem, s účinností ode dne 

1. ledna 2023 (RM 94-1659/2018-2022); 

 

▪ uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o pronájmu pozemků mezi městem Sedlčany, jako nájemcem 

a žadatelem, jako pronajímatelem (pozemky v areálu Centrální čistírny odpadních vod Sedlčany), 

s účinností od 1. ledna 2023, za jednotkovou cenu 25,00 Kč/m2/rok, což při celkové výměře užívaných 

pozemků parc. č. 241/18, parc. č. 244/11, parc. č. 244/24, parc. č. 244/25 o velikosti 2846 m2 činí 

71.150,00 Kč/rok (RM 94-1660/2018-2022); 

 

▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v Bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 

264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 2/III. patro), a to s žadatelkou (FO), na dobu určitou, tj. od 1. října 

2022 do 31. prosince 2022 (RM 94-1663/2018-2022); 

 

▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v Bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 

264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/III. patro), a to s žadatelkou (FO), na dobu určitou, tj. od 1. října 

2022 do 31. prosince 2022 (RM 94-1664/2018-2022); 

 

▪ na návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru vnitřních věcí, předložený Kalendář oddacích dnů na rok 

2023, ve kterých bude zajištěna služba oddávajících a v jehož časových limitech bude správním 

orgánem závazně rozhodováno (RM 94-1669/2018-2022); 

 

▪ objednat u firmy Ing. Vladimír Pavlík; Projekční kancelář – Varovné systémy, s. r. o., se sídlem 

Roztoky, Najdrova č. p. 2183, 252 63 Roztoky, zpracování dokumentace (tzv. zadávací dokumentace) 

pro výběr zhotovitele na projekt „Rozšíření varovného a informačního systému města Sedlčany“, 

a to za cenu v celkové výši 93.000,00 Kč bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 94-1671/2018-

2022); 

 

▪ Rozpočtové opatření č. 6 / 2022, a to v plném rozsahu aktuálně navržených rozpočtových změn. 

Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 o částku ve výši 

2 405 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 o částku ve výši 1 182 tis. Kč. 

Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 215 395 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 

213 597 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2022 bude přebytkový částkou 1 798 tis. Kč (RM 94-1673/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany revokovala: 



  

 

 

▪ na základě odstoupení žadatele od vyřízení dřívější žádosti své usnesení zn. RM 92-1621/2018-2022 

ze dne 24. srpna 2022, kterým vydala souhlas s umístěním dvou kusů reklamních zařízení (orientačních 

tabulí) za dalších podmínek ve prospěch 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 (RM 94-1657/2018-2022); 

 

▪ své usnesení zn. RM 92-1624/2018-2022 ze dne 24. srpna 2022, kterým schválila přidělení ubytovací 

jednotky (ubyt. jednotka č. 9/III. patro) v Bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 

264 01 Sedlčany, a to žadatelce (FO), trvale bytem Sedlčany, neboť žadatelka neprojevila o uzavření 

smluvního ujednání zájem (RM 94-1662/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala souhlas: 

▪ s umístěním směrové cedule na stožáru veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 2485/1 v k. ú. a obci 

Sedlčany a ve prospěch společnosti Nábytek Kunc, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Strojírenská č. p. 859, 

264 01 Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 94-1658/2018-2022); 

 

▪ s přijetím darů pro příspěvkovou organizaci zřízenou městem Sedlčany, Základní umělecká škola 

Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany; IČ 61904287, které jsou 

poskytovány ze zdrojů dárce, Nadační fond PATRONÁT SEDLČANSKO, se sídlem Vysoký Chlumec 

č. p. 31, 262 52 Vysoký Chlumec; IČ 26428326, a to v hodnotě daru 10 000 Kč na podporu projektu 

pod názvem „Malířský seminář v Lüneburgu“ (doprava) a v hodnotě daru 30 000 Kč na podporu dalšího 

projektu pod názvem „Rok má krok“ (nové kostýmy pro žáky školy); (RM 94-1665/2018-2022); 

 

▪ 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 Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Praha, se sídlem Praha, Evropská 17, 

160 00 Praha 6; IČ 28902254, a to na úhradu mzdových nákladů vynaložených na Specifický personál 

školy v přímé souvislosti se začleněním uprchlíků do vzdělávání ve výši 200.000,00 Kč (RM 94-

1666/2018-2022); 

 

▪ 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 subjektem Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., se sídlem Praha - Dejvice, Evropská 

2690/17, 160 00 Praha; IČ 29005469, a to na podporu programu kolektivní podpory za účelem 

vzdělávání ve výši 36.000,00 Kč (RM 94-1668/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany stanovila: 

▪ s ohledem na aplikaci nařízení vlády ČR č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády ČR 

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů, a nařízení vlády ČR č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, 

ve znění pozdějších předpisů, a to dle jeho účinnosti, platy ředitelům příspěvkových organizací 

zřízených městem Sedlčany a dále měsíční odměnu jednatelům obchodních společností založených 

městem Sedlčany (Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.; Sedlčanské technické služby, s. r. o.), 

vše podle dokumentace předložené panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany 

(RM 94-1667/2018-2022); 

 

https://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/praha-dejvice-evropska-psc-160-00
https://rejstrik.penize.cz/adresa-firmy/praha-dejvice-evropska-psc-160-00


  

 

 

▪ a to postupem podle právních předpisů, při plnění legislativních povinností vlastníka Vodovodní 

a kanalizační infrastruktury města Sedlčany, založených zejména ustanovením § 35 a § 35b vyhlášky 

č. 428/2001 Sb. a cenovým výměrem MF ČR č. 01/VODA/2022, nájemné (pachtovné) za užívání 

a provozování uvedené infrastruktury na rok 2023 ve výši 9 869 100 Kč (RM 94-1670/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla: 

▪ o výběru nabídky firmy GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s. r. o.; IČ 25076655, 

za cenu 698 000,00 Kč bez DPH, a to na vyhotovení projekčních prací s názvem „Projektová 

dokumentace pro provedení oprav a nových elektroinstalací v budovách Nemocnice Sedlčany č. p. 161“ 

(v souboru výroků usnesení RM 94-1672/2018-2022).  


