
  

 

 

 

  
MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 2/2022-2026 

ze dne 2. listopadu 2022 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 19 specifických usnesení, 

a to v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ Program 2. jednání Rady města Sedlčany pro volební období 2022-2026 (zároveň 2. jednání v roce 

2022, dne 2. listopadu; zn. RM č. 2/2022-2026), který připravil a sestavil Ing. Ivan Janeček, starosta 

města Sedlčany a pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany (RM 2-24/2022-2026); 

 

▪ Rozpočtové opatření č. 7 / 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 

1 859 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 o částku ve výši 3 298 tis. Kč. 

Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 217 254 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 

216 895 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2022 bude přebytkový částkou 359 tis. Kč (RM 2-26/2022-2026); 

 

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

společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 

zastoupené na základě plné moci společností ELEKTROMONTÁŽE, s. r. o., se sídlem Lety 

u Dobřichovic, Polní č. p. 450, 252 29 Lety u Dobřichovic, jako budoucím oprávněným a městem 

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

ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 1911/13, parc. č. 1808/4, parc. č. 1911/11, parc. č. 1810/1 

a parc. č. 1810/5, 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 2.600,00 Kč + DPH (RM 2-30/2022-2026); 

 

▪ návrh obchodní společnosti Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., kterým tato společnost požádala 

město Sedlčany o změnu účelného využití původně rozpočtované částky ve výši 150 tis. Kč určené 

na výměnu topného zařízení (zdroj tepla v bytovém domě Sedlčany, Bezručova č. p. 112), která byla 

původně vyvolána legislativním požadavkem na zvýšení emisní třídy zdrojů tepla (kotlů), 

a to s ohledem na posunutí účinnosti tohoto opatření do konce roku 2024 s reflexí stávající situace 

na trhu, jako věcného zohlednění objektivních překážek plnění zákonných opatření v době finanční 

a hospodářské krize roku 2022 (odpovídající kotel je nedostupný, není na trhu k dispozici). Prostředky 

alokované rozpočtem města Sedlčany ve výše uvedené částce, budou podle návrhu žadatele využity 

na rekonstrukci byt. jednotky č. 12/2. patro, která je situována v Bytovém domě Sedlčany, na adrese 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (RM 2-33/2022-2026); 

 



  

 

 

▪ akceptovat základní podmínky pro zajištění dodávek elektrické energie pro odběratele (město 

Sedlčany), na rok 2023, které jsou uvedeny v aktualizované nabídce dodavatele (ze dne 20. října 2022), 

tj. od společnosti ČEZ ESCO, a. s., se sídlem Praha, Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4; IČ 03592880, 

(smlouva na základě ceníků SPOT; zastropování ceny elektrické energie na úrovni 5,00 Kč/kWh 

bez  DPH); (v souboru výroků usnesení RM 2-34/2022-2026); 

 

▪ uzavřít předložený návrh Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů, která je navrhována uzavřít podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon 

o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a to mezi obcí Kosova Hora, se sídlem 

Kosova Hora č. p. 45, 262 91 Kosova Hora; IČ 00242471, v postavení dodavatele a městem Sedlčany, 

se sídlem náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany; IČ 00243272, v postavení odběratele. 

Smluvní ujednání je sjednáváno mezi uvedenými vlastníky vodovodů za účelem zajištění dodávky pitné 

vody pro lokalitu Sedlčany, Na Červeném Hrádku (RM 2-36/2022-2026); 

 

▪ zapracovat do dříve projednaného a chváleného Dodatku č. 2 (usnesení zn. RM 1-14/2022-2026) 

ke Smlouvě o poskytování právních služeb, doplněné Dodatkem č. 1 ze dne 3. ledna 2019, 

která je uzavřena s paní Mgr. Monikou Drábkovou, prodloužení sjednané doby plnění služby do dne 

31. prosince 2026 (RM 2-39/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 

▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 19. října 2022 (RM 

č. 1/2022-2026) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 2-25/2022-2026); 

 

▪ přednesenou zprávu o stavu přípravy návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2022, a to ve stavu 

provedených a doporučených úprav po prvním čtení jak na výdajové, tak na příjmové straně návrhu 

rozpočtu (v souboru výroků usnesení RM 2-27/2022-2026); 

 

▪ žádost FO ze dne 26. října 2022 o užívání (pronájem) veřejného prostranství na náměstí 

T.  G.  Masaryka v Sedlčanech, která hodlá pořádat na hlavním náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech 

akci pro veřejnost – Road to Dakar 2023, a to v neděli dne 27. listopadu 2022, v čase od 10:00 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 výše uvedená akce osvobozena 

od místního poplatku (v souboru výroků usnesení RM 2-31/2022-2026); 

 

▪ informace pana Ing. Ivana Janečka, starosty města Sedlčany a pana Mgr. Zdeňka Šimečka, 

místostarosty města Sedlčany, ohledně problematiky sestavení tzv. Zadávací dokumentace 

ke Koncesnímu řízení na zajištění kontinuity provozování Městské vodovodní a kanalizační 

infrastruktury Sedlčany, včetně návrhu Koncesní smlouvy, jako i nově zjištěné skutečnosti ohledně 

dalších prvků, které vstupují do procesu provozování i další formy zajištění provozu uvedené soustavy 

(v souboru výroků usnesení RM 2-35/2022-2026); 

 

▪ informaci o žádosti, přednesenou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, 

která se týká stavu nově otevřeného jednání s žadatelem (potenciálním investorem), kterým je obchodní 

společnost CETIN, služby s. r. o., se sídlem Praha, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha; 

IČ 06095577, a to ve věci trvajícího zájmu společnosti o pokládku zemních optických kabelů 



  

 

 

ve vybraných lokalitách centrální městské zástavby Sedlčany (v souboru výroků usnesení 

RM  2- 37/2022-2026); 

 

▪ předložený návrh kalkulace vodného a stočného na rok 2023, která byla předložena provozovatelem 

Městské vodovodní a kanalizační infrastruktury Sedlčany, kterým je obchodní společnost 1. SčV, a. s., 

se sídlem Praha, Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha; IČ 47549793 (v souboru výroků usnesení 

RM 2-38/2022-2026); 

 

▪ informace zástupců politických subjektů (členů Rady města Sedlčany) v předmětu personálního 

zajištění kandidátů do poradních orgánů Zastupitelstva města Sedlčany a vybraných poradních orgánů 

Rady města Sedlčany (RM 2-42/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, a to v součinnosti s Odborem ekonomickým, zapracovat 

do návrhu rozpočtu města Sedlčany pro jeho druhé čtení investiční akce dle stanovených priorit 

jednotlivých subkapitol skladby rozpisu návrhu rozpočtu a dále Odboru ekonomickému zapracovat 

úpravy návrhu výdajů, které jsou uvedeny v Zápise z jednání Rady města Sedlčany k této problematice 

(I. čtení návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2023, oblast sociální a oblast podpory sportu); 

(v souboru výroků usnesení RM 2-27/2022-2026); 

  

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, a to po konzultacích s externím auditorem 

hospodaření města Sedlčany, sjednaným na rok 2022, předložit k projednání Radě města Sedlčany 

a případnému konečnému rozhodnutí Zastupitelstva města Sedlčany, návrh na úpravu kompetencí 

ve prospěch Rady města Sedlčany v oblasti provádění průběžných rozpočtových úprav, a to v limitech 

zvažovaných Radou města Sedlčany (Zápis zn. RM 2/2022-2026 ze dne 2. listopadu 2022), 

spočívajících zejména na zvýšení upravovaných částek na straně příjmů, vše na základě příslušných 

ustanovení obecního zřízení a rozpočtových pravidel, a to pro případy potřebnosti v následných 

rozpočtových obdobích a věcné aspekty problematiky aktualizace věrného obrazu hospodaření 

(RM  2- 28/2022-2026); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, a to v součinnosti se Sekretariátem Městského 

úřadu Sedlčany, úsekem Programová a projektová řešení, připravit k projednání návrh tzv. Programu 

dotační podpory města Sedlčany na rok 2023 v oblasti „Podpora sportu“ a „Podpora aktivit ve výkonu 

sociálních služeb“, a to za účelem zvýšení míry transparentnosti poskytování dotací a zajištění rovných 

příležitostí pro potenciální žadatele s působností ve městě Sedlčany (RM 2-29/2022-2026); 

 

▪ jednajícímu zástupci města Sedlčany (pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany), 

ve věci zajištění dodávek elektrické energie dále jednat, a to za účelem vypracování a předložení návrhu 

smluvního ujednání, které povede k případnému uzavření Smlouvy o dodávkách elektrické energie 

na rok 2023 (dodavatel ČEZ ESCO, a. s.), popřípadě na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou 

pro vyvázání se z uvedeného smluvního ujednání v případě možnosti sjednání ceny výhodnější 

(v souboru výroků usnesení RM 2-34/2022-2026); 

 

▪ za vyslovených podmínek ve prospěch další fáze projednání žádosti o pokládku zemních datových 

kabelů (optická vlákna) připravit mapové podklady trasování pokládky zamýšleného zemního vedení, 

a to spolu s předpokládaným harmonogramem prací a uvedením dalších podmínek k žádosti 

o projednání (v souboru výroků usnesení RM 2-37/2022-2026). 



  

 

 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů s provedením rozpočtové úpravy a navrhovaným čerpáním finančních prostředků 

z Fondu rezerv příspěvkové organizace 1. základní škola Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Primáře Kareše 

č. p. 68, 264 01 Sedlčany; IČ 47074299, v žádané částce 70 tis. Kč, čerpané za účelem časového 

překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady této organizace, a to s využitím prostředků 

na realizaci projektu Šablony, vše z potřeby zachování kontinuity plnění aktivit školy a vyřízení žádosti 

příspěvkové organizace (v souboru výroků usnesení RM 2-32/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany doporučila: 

▪ provedení dalšího zjišťovacího řízení ve věci objasnění všech diskutovaných podmínek a závazků 

uvedených v prozatímním návrhu Zadávací dokumentace a Koncesní smlouvy a rovněž tak dále 

provádět kroky na podporu tohoto řízení a jeho transparentnosti, vedeného za účelem výběru 

nejvýhodnějšího provozovatele Městské vodovodní a kanalizační infrastruktury Sedlčany (v souboru 

výroků usnesení RM 2-35/2022-2026); 

 

▪ dále jednat ve věci předložené kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2023 a žádat zhotovitele 

dokumentu formou intervence předložení rozkladu vybraných položek uvedené skladby kalkulace ceny 

vodného a stočného za účelem případného snížení ceny pro konečné spotřebitele (v souboru výroků 

usnesení RM 2-38/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany stanovila:  

▪ termín pro svolání 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 

2022  –  2026 na pondělí dne 19. prosince 2022 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany se uskuteční v objektu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (Společenský sál); 

(RM  2- 40/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany upravila:  

▪ oproti dříve schválenému Harmonogramu jednání a hlavnímu bodu Programu Rady města Sedlčany 

na 2. pololetí roku 2022 (dokument ze dne 18. května 2022; usnesení zn. RM 87-1500/2018-2022) tento 

časový plán tak, že dříve předpokládaný termín jednání Rady města Sedlčany, včetně hlavního bodu 

programu, dne 14. prosince 2022 (RM č. 5/2022-2026), proběhne již 7. prosince 2022, a to s ohledem 

na zajištění účasti všech členů tohoto orgánu města Sedlčany. V tomto termínu v rámci otevřené části 

přerušeného jednání Rady města Sedlčany v čase od 17:00 hod. proběhne slavnostní akt „Ocenění 

úspěšných reprezentantů města Sedlčany v oblasti sportu za rok 2022“ (v souboru výroků usnesení 

RM  2-41/2022-2026). 


