
  

 
 

 
  

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

 
 
Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 3/2022-2026 
ze dne 16. listopadu 2022 
 
 
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 14 specifických usnesení, 
a to v následném členění jednotlivých výroků. 
 
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ Program 3. jednání Rady města Sedlčany pro volební období 2022-2026 (zároveň 3. jednání v roce 
2022 dne 16. listopadu; zn. RM č. 3/2022-2026), který připravil a sestavil pan Ing. Ivan Janeček, starosta 
města Sedlčany a pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany (RM 3-43/2022-2026); 
 
▪ návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany na rok 2023, rozpočet jejich 
hospodaření ve zřízených a spravovaných fondech organizací na rok 2023, odpisové plány těchto 
subjektů na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Sedlčany 
na období let 2024 – 2025, vše dle předložených návrhů, zpracovaných v součinnosti Městského úřadu 
Sedlčany, Odboru ekonomického s řediteli příspěvkových organizací města Sedlčany. 
Tímto se příspěvek na činnost subjektů pro rok 2023 schvaluje v následující výši: 
1. základní škola Sedlčany     4.900,00 tis. Kč 
2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 3.802,00 tis. Kč 
Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany   1.274,00 tis. Kč 
Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany   1.192,00 tis. Kč 
Mateřská škola Sedlčany     4.735,00 tis. Kč 
Základní umělecká škola Sedlčany       472,00 tis. Kč 
Městská knihovna Sedlčany     6.017,00 tis. Kč  
Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany    9.016,00 tis. Kč  
Městské muzeum Sedlčany     3.866,00 tis. Kč 
Sportovní areály Sedlčany (činnost / opravy)  8.761,00 tis. Kč / 1.000,00 tis. Kč. 
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Sedlčany na období let 2024 – 2025 se 
schvaluje v následující výši:     (rok 2024)           (rok 2025) 
1. základní škola Sedlčany     5.000,00 tis. Kč    5.100,00 tis. Kč 
2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 3.878,00 tis. Kč    3.992,00 tis. Kč 
Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany   1.529,00 tis. Kč    1.991,00 tis. Kč 
Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany   1.430,00 tis. Kč    1.752,00 tis. Kč 
Mateřská škola Sedlčany     4.735,00 tis. Kč    4.735,00 tis. Kč 
Základní umělecká škola Sedlčany       490,00 tis. Kč       490,00 tis. Kč 
Městská knihovna Sedlčany     6.377,00 tis. Kč    6.650,00 tis. Kč 
Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany    9.800,00 tis. Kč  10.450,00 tis. Kč 
Městské muzeum Sedlčany     3.866,00 tis. Kč    3.866,00 tis. Kč 



  

 
 

Sportovní areály Sedlčany (činnost)    9.089,00 tis. Kč    9.257,00 tis. Kč  
Sportovní areály Sedlčany (opravy)    1.000,00 tis. Kč    1.000,00 tis. Kč 
(RM 3-45/2022-2026); 
 
▪ na návrh pana MUDr. Karla Marka poskytnout na podporu předvánočního setkání Klubu důchodců 
Sedlčany, které se uskuteční dne 5. prosince 2022 v čase od 13:00 hod. ve Společenském sále 
Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, a to z příslušné rozpočtové subkapitoly města Sedlčany, 
v částce 10 tis. Kč (RM 3-46/2022-2026); 
 
▪ uzavření „Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů, uzavíranou podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb.“, a to mezi městem Sedlčany, jako 
dodavatelem a městem Bystřicí, se sídlem Dr. E. Beneše č. p. 25, 257 51 Bystřice, jako odběratelem, 
jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti 
se zajištěním plynulého a bezpečného provozu jejich vodovodů, které jsou vzájemně propojeny 
a společně tvoří provozně související soubor staveb a zařízení (tj. připojení obce Božkovice na Přivaděč 
pitné vody Benešov – Sedlčany); (RM 3-47/2022-2026); 
 
▪ předložený návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, tj. „Plán inventarizace majetku, 
závazků a pohledávek města Sedlčany ke dni 31. prosince 2022“, a to včetně složení hlavní 
inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí s tím, že inventura bude zahájena 1. prosince 
2022 a ukončena nejpozději 31. ledna 2023 (vizte přílohy, které jsou nedílnou součástí Zápisu, tj. Plán 
inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany k 31. prosinci 2022, hlavní inventarizační 
komise, dílčí inventarizační komise); (RM 3-50/2022-2026); 
 
▪ využití vývěsních tabulí (informační vitríny), které jsou umístěny v lokalitě před Obchodním domem 
Rozvoj na náměstí T. G. Masaryka, Sedlčany, a to podle uživatelského rozvrhu, který vzešel z dohody 
žadatelů, tj. Městské knihovny Sedlčany (jedna strana jedné z vývěsních tabulí), Městského muzea 
Sedlčany (druhá strana téže vývěsní tabule) a Kulturního domu Josefa Suka, Sedlčany, (druhá celá 
oboustranná tabule). Další vývěsní tabule, která je nyní umístěna nejblíže silnici, bude přemístěna 
do prostoru autobusového nádraží a dále využívána pro komerční sdělení, o jejichž zveřejnění pečuje 
společnost Sedlčanské technické služby, s. r. o. (RM 3-53/2022-2026); 
 
▪ návrh mimořádných odměn vedoucím pracovníkům za plnění úkolů nad rámec svých pracovních 
povinností za období druhého pololetí roku 2022, tj. jednatelům obchodních společností (Sedlčanské 
technické služby, s. r. o.; Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.) a ředitelům příspěvkových organizací 
města Sedlčany (1. základní škola Sedlčany; 2. základní škola – škola Propojení Sedlčany; Základní 
umělecká škola Sedlčany; Mateřská škola Sedlčany; Školní jídelna l. ZŠ Sedlčany; Školní jídelna 2. ZŠ 
Sedlčany; Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany; Městské muzeum Sedlčany; Městská knihovna Sedlčany 
a Sportovní areály Sedlčany), přičemž pololetní odměny jsou schváleny podle předloženého schématu, 
které je zvláštní přílohou k tomuto usnesení (RM 3-54/2022-2026). 
 
Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 2. listopadu 2022 (RM 
č. 2/2022-2026) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 3-44/2022-2026); 
 
▪ informaci Turistického informačního centra Sedlčany, které hodlá ve spolupráci se Základní 
uměleckou školou Sedlčany a Městským muzeem Sedlčany, pořádat na náměstí T. G. Masaryka 



  

 
 

v Sedlčanech akci s názvem „33 let od revolučních událostí“, a to ve čtvrtek dne 17. listopadu 2022, 
v čase od 16:00 hod. do 17:00 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 
se tato akce osvobozuje od místního poplatku (v souboru výroků usnesení RM 3-49/2022-2026);  
 
▪ předloženou nabídku na vypracování studie snížení energetické náročnosti provozu budov města 
Sedlčany, včetně technologických objektů Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., předloženou 
společností Trigad, s. r. o.; IČ 25132067, za nabídnutou cenu 160 000,00 Kč bez DPH, 
tj. 193 600,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 3-55/2022-2026). 
 
▪ předloženou zprávu o posouzení nabídek na zpracování Lesního hospodářského plánu lesů města 
Sedlčany s platností dokumentace od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2033 (v souboru výroků usnesení 
RM 3-56/2022-2026). 
 
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 
▪ na základě žádosti FO o vyznačení prostoru zákazu stání a zastavení na pozemku parc. č. 1175/1, 
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, v k. ú. a obci Sedlčany, a to pouze 
s vyznačením žluté vodorovné čáry v délce 4 m na pozemku parc. č. 1175/1 v k. ú. a obci Sedlčany, 
a to v prostoru vjezdu před příjezdovými vraty do objektu Sedlčany č. p. 1400, za účelem zajištění 
bezproblémového přístupu (vjezdu) na pozemek ve vlastnictví žadatelů (RM 3-48/2022-2026); 
 
▪ v souladu se Smlouvou o nájmu areálu nemocnice v Sedlčanech ze dne 18. prosince 2017, s tím, 
aby provedené stavební práce za období roku 2022 byly započítány proti nájemnému v celkové částce 
0,00 Kč a dále se zápočtem vzájemných pohledávek a závazků ve výši 2 237 428,00 Kč jako roční 
nájemné za rok 2022. Konečný stav pohledávek nájemce MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. ke dni 
31. prosince 2022 činí 3 512 989,56 Kč (RM 3-51/2022-2026); 
 
▪ 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 Nadační fond PATRONÁT SEDLČANSKO, se sídlem Vysoký Chlumec 
č. p. 31, 262 52 Vysoký Chlumec; IČ 26428326, a to na úhradu části vynaložených nákladů na realizaci 
projektu pod názvem „Školní kalendář – Vypečený projekt“ ve výši 22.740,00 Kč (RM 3-52/2022-
2026). 
 
Rada města Sedlčany rozhodla: 
▪ neakceptovat předloženou nabídku na vypracování studie snížení energetické náročnosti provozu 
budov města Sedlčany, včetně technologických objektů Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., 
předloženou společností Trigad, s. r. o.; IČ 25132067, za nabídnutou cenu 160 000,00 Kč bez DPH, 
tj. 193 600,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 3-55/2022-2026); 
 
▪ v souladu s ustanovením Vnitřního předpisu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
v úplném a účinném znění o výběru nabídky firmy Lesprojekt Stará Boleslav, s. r. o.; IČ 25065602, 
za cenu 56 204,50 Kč bez DPH, a to na veřejnou zakázku pod názvem „Zpracování Lesního 
hospodářského plánu lesů města Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM 3-56/2022-2026). 


