
  

 

 

 

  
MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 1/2022-2026 

ze dne 19. října 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 5. října 2022 

(RM  č. 95/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 1-1/2022-2026); 

 
▪ přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2022 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I. – IX. / 2022) s tím, že rozpočtové 

příjmy včetně zapojení rezerv jsou ke dni účetní závěrky 30. září 2022 ve výši 182 376,12 tis. Kč, 

což představuje 84,67 % plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 30. září 

2022 ve výši 140 391,29 tis. Kč, což představuje 65,73 % schváleného předpokladu rozpočtu ve znění 

aktualizace po zápočtu dříve schváleného RO č. 6 / 2022 (RM 1-2/2022-2026); 

 

▪ informaci Městské knihovny Sedlčany a klubu Velká Kobra, které s odvoláním se na jednání „Kulturní 

komise“, hodlají pořádat na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech akci s názvem „Den pro dětskou 

knihu a zahájení Adventu v Sedlčanech aneb Další ze sedlčanských rekordů“, a to v sobotu 

dne 26. listopadu 2022, v čase od 13:00 hod. do 19:00 hod. V souladu s ustanovením 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 (v souboru výroků usnesení 

RM  1-9/2022-2026); 

 

▪ informaci spolku Luční kvítka, z. s., který na Novoměstském náměstí v Sedlčanech uspořádá akci 

pro veřejnost pod názvem „Dobrojablko“, jejímž předmětem je darování jablek, tvoření drobné 

podzimní dekorace a realizace výměny dětského oblečení, a to ve středu dne 19. října 2022, v čase 

od 14:30 hod. do 18:00 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 1-10/2022-2026); 

 

▪ předloženou nabídku na akci s názvem „Obložení stěny u hřiště s umělým povrchem“ a v souladu 

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

a účinném znění (v souboru výroků usnesení RM 1-16/2022-2026); 

 

▪ předloženou výzvu k podávání nabídek na vypracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací 

obvod Sedlčany v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností s platností od 1. ledna 2024 

do 31. prosince 2033 (v souboru výroků usnesení RM 1-17/2022-2026); 



  

 

 

▪ základní informace o Centrálním registru oznámení a s tím související povinnosti veřejných 

funkcionářů (RM 1-23/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 24. září 1996 mezi městem 

Sedlčany, jako pronajímatelem a H. L. BRILANT a další FO, jako nájemci, jejímž předmětem 

je  pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání, které jsou dislokovány v objektu Sedlčany 

č. p. 136 na náměstí T. G. Masaryka, a to za účelem prodeje klenotnického zboží.  

Výše uvedený Dodatek č. 9 se týká prodloužení doby nájmu do 31. prosince 2032 a přistoupení dalšího 

účastníka na straně nájemce. Ostatní ujednání citované Smlouvy o nájmu nebytových prostor zůstávají 

tímto Dodatkem č. 9 nezměněna (RM 1-3/2022-2026); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 

PB- Sedlčany, rNN TS PB_4021 + kNN, IV-12-6032198“, mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se 

sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci 

č. PM-039/2021 další osobou, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím 

povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, 

parc. č. 2763/4, parc. č. 2762/1, parc. č. 2761/1 a parc. č. 516/1, vše v k. ú. a obci Sedlčany, 

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

NN + uzemnění, plastový pilíř s rozpojovací skříní včetně napojení. Věcné břemeno se zřizuje 

za jednorázovou náhradu ve výši 8.000,00 Kč + DPH (RM 1-4/2022-2026); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6019531/1 Sedlčany, Libíň, 

kNN pro p. č. 351/1“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 

874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností ENERGON reality, s. r. o., se sídlem 

Praha, Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4 - Krč, jako oprávněným a městem Sedlčany, 

jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města 

Sedlčany parc. č. 313/2 a parc. č. 370, vše v k. ú. Libíň, obec 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 9.400,00 Kč + DPH, a to v návaznosti na uzavřenou 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č.  IP- 12- 6019531/SOBS VB/1 Sedlčany, Libíň (P-2021-204) ze dne 8. prosince 2021 (RM 1-5/2022-

2026); 

 

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

č. p. 33, 262 51 Dublovice, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem 

je  zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 61/2 v k. ú. a obci 

Příčovy; parc. č. 197/2, parc. č. 408/1, parc. č. 408/2 a parc. č. 186/1, vše v k. ú. Solopysky u Třebnice, 

obec Sedlčany; parc. č. 2914/4, parc. č. 2916/4, parc. č. 792/5 a parc. č. 792/6 vše v k. ú. a obci 

Sedlčany, spočívající v právu uložení vodovodního řadu a odpadu z vodojemu, včetně ochranného 

pásma a přípojky NN včetně ochranného pásma. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve 

výši 91.200,00 Kč + DPH, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě ze dne 31. srpna 2017 (RM 1-6/2022-2026); 

 

▪ uzavření Dohody o započtení vzájemných pohledávek a závazků, kterou se dlužné osobě sníží její 

dluh vůči městu Sedlčany, spravovaný Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o., o částku přeplatku 

za služby ve výši 22.702,00 Kč. Dluh vznikl neuhrazením nájemného a úhrad za odebrané služby 



  

 

 

v případě užívání bytu č. 3 v bytovém domě na adrese Sedlčany, Za Nemocnicí č. p. 1060, 264 01, 

který je nyní správcem, tj. Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o., evidován ve výši 89.377,00 Kč. 

Uvedená Dohoda bude uzavřena po provedeném řízení o schválení právního jednání, o které bude 

požádáno Městským úřadem Sedlčany, Odborem sociálních věcí (pověřenou osobou) a v součinnosti 

s právním zástupcem města Sedlčany, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, a to podáním u místně a věcně příslušného Okresního soudu v Příbrami (RM 

1-11/2022-2026); 

 

▪ uzavřít Dodatek č. 4 k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / příspěvku na poskytování sociální služby 

na rok 2022 (včetně přílohy), ev. č. poskytovatele S-0599/SOC/2022/4, jehož předmětem je poskytnutí 

příjemci částečnou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 180 900,00 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 1-12/2022-2026); 

 

▪ Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování právních služeb, doplněné Dodatkem č. 1 ze dne 3. ledna 

2019, která je uzavřena s paní Mgr. Monikou Drábkovou, jehož předmětem je valorizace sjednané ceny 

služeb (RM 1-14/2022-2026); 

 

▪ komisi pro vývěr dodavatele služby/díla k učiněné výzvě k podávání nabídek na vypracování lesních 

hospodářských osnov pro zařizovací obvod Sedlčany v rámci správního obvodu obce s rozšířenou 

působností ve složení Mgr. Zdeněk Šimeček, Ing. Vladimír Mrázek, pan Petr Vondráček, DiS., 

náhradníky jsou Ing. Tomáš Langer, Ing. Marie Kotalíková, DiS., a Ing. Vlastimil Kryštof, DiS. 

(v souboru výroků usnesení RM 1-17/2022-2026); 

 

▪ jmenovat ve prospěch zajištění obsazení pozice oddávajících pro volební období 2022 – 2026 všechny 

členy Zastupitelstva města Sedlčany. Všichni členové Zastupitelstva města Sedlčany budou po dobu 

výkonu funkce ve volebním období 2022 – 2026 disponovat právem užívat při svatebním obřadu, 

jako i obřadech slavnostních, závěsný státní znak. Právo užívat závěsný státní znak v případech 

vymezených zákonem má rovněž tajemník Městského úřadu Sedlčany (RM 1-19/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany stanovila: 

▪ další administrativní postup za účelem vyřizování žádosti společnosti AUTODROM Sedlčany, s. r. o, 

se sídlem Sedlčany, Pod Cihelným vrchem č. p. 107, 264 01 Sedlčany, která požádala o zřízení věcného 

břemene – služebnosti cesty a stezky, spočívající v právu chodit a jezdit přes služebný pozemek 

parc. č. 251/16, v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to za účelem 

zajištění přístupu na pozemky ve vlastnictví žadatele, tj. parc. č. 251/8 a parc. č. 251/9, vše v k. ú. 

Sestrouň, obec Sedlčany. Žadatel na vlastní náklady nechá vyhotovit znalecký posudek za účelem 

zjištění ceny věcného břemene, a to ceny vyhláškové a ceny v místě a čase obvyklé (v souboru výroků 

usnesení RM 1-7/2022-2026); 

 

▪ s ohledem na dříve uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o směně pozemků další administrativní 

postup k žádosti FO, trvale bytem Praha, o směnu pozemků ve vlastnictví města Sedlčany, 

a to parc. č. 101/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 242 m2, 

parc. č. 101/6, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 326 m2, 

parc. č. 107/1, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 20 993 m2, parc. č. 111, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 284 m2, parc. č. 311, druhem pozemku lesní 



  

 

 

pozemek, o výměře 8 510 m2, prac. č. 327/4, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 138 m2, 

parc. č. 465, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 289 m2, parc č. 521, druhem pozemku lesní 

pozemek, o výměře 484 m2, vše v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lhota. Celkem 

se jedná o výměru 31 266 m2. Náhradou za tyto pozemky žadatel nabízí pozemky 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 činí 31 375 m2); (v souboru výroků usnesení RM 1-8/2022-2026); 

 

▪ na volební období 2022 – 2026, a to s účinností na svatební obřady konané dnem 1. ledna 2023, místem 

pro konání svatebních obřadů obřadní síň budovy Městské radnice Sedlčany na adrese Sedlčany, 

náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 1-18/2022-2026); 

  

▪ oddacím dnem bez správního poplatku stanovuje pátek v čase od 11:00 hod. do 14:00 hod. 

(čas  v intervalu znamená první a poslední hodinu nabírání pro výkon svatebního obřadu); (v souboru 

výroků usnesení RM 1-18/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, záměr zřízení věcného břemene – služebnosti cesty 

a stezky pro případ žádosti společnosti AUTODROM Sedlčany, s. r. o., řádně zveřejnit na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany a poté věc opětovně předložit k projednání v Radě města Sedlčany, 

která případně doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany zřízení věcného břemene – služebnosti cesty 

a stezky ke schválení (v souboru výroků usnesení RM 1-7/2022-2026); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, záměr směny lesních pozemků v k. ú. Sestrouň, obec 

Sedlčany a v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lhota, řádně zveřejnit na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany a současně, aby za účelem směny pozemků byl vyhotoven znalecký posudek 

(zjištění ceny pozemků a porostů a ceny v místě a čase obvyklé) a následně záměr směny opětovně 

předložit k projednání Radě města Sedlčany, která případně doporučí Zastupitelstvu města Sedlčany 

směnu ke schválení (v souboru výroků usnesení RM 1-8/2022-2026); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, předložit na příští jednání Rady města Sedlčany 

aktualizovaný návrh Rozpočtového opatření č. 7/2022, který bude obsahovat Radou města Sedlčany 

položky doporučené k úpravě, které jsou uvedeny v Zápise z jednání RM zn. 1/2022-2026 

(RM  1- 15/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ s žádostí Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany; IČ 70999112, se sídlem Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 

264 01 Sedlčany, a to ve věci pořízení základního vybavení jídelny související s její hlavní činností. 

Věcně se jedná o myčku nádobí a související podávací a výstupní zařízení (stoly) spolu s tlakovým 

ostřikem (sprchou), a to včetně instalace s parametry dle předložené žádosti. Náklady ve výši 

195 899,00 Kč včetně DPH (nabídková cena) půjdou na vrub žadatele (Investiční fond příspěvkové 

organizace); (RM 1-13/2022-2026). 

 

 

 



  

 

 

Rada města Sedlčany rozhodla: 

▪ o výběru nabídky dodavatele díla s názvem „Obložení stěny u hřiště s umělým povrchem“ Havel-

Podlahové Centrum, s. r. o.; IČ 26689014, v hodnotě díla 140.090,00 Kč bez DPH, tj. 169.509,00 Kč 

s DPH. Úplné finanční krytí akce bude provedeno rozpočtovým opatřením (rozvrh finančního krytí); 

(v  souboru výroků usnesení RM 1-16/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany zřídila: 

▪ na volební období 2022 – 2026, a to v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako svůj iniciativní a poradní orgán Komisi 

pro občanské obřady (RM 1-20/2022-2026); 

 

▪ na volební období 2022 – 2026, a to v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako svůj iniciativní a poradní orgán Komisi redakční 

rada (RM 1-21/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany doporučila: 

▪ a to ve prospěch dobrého výkonu státní správy, pro volební období 2022 – 2026 zachovat kontinuitu 

zvláštních orgánů města Sedlčany, které byly zřízeny podle ustanovení § 106 zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zvláštními zákony, kterými je 

na obec s rozšířenou působností přenesen výkon státní správy, a to Komisi státní památkové péče, 

Komisi pro projednávání přestupků, Komisi sociálně-právní, Povodňovou komisi města Sedlčany, 

Povodňovou komisi ORP Sedlčany a Bezpečnostní radu města Sedlčany (RM 1-22/2022-2026). 

 

 


