
  

 

 

 

  
MĚSTO SEDLČANY 
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Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 4/2022-2026 

ze dne 30. 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 4. jednání Rady města Sedlčany pro volební období 2022-2026 (zároveň 4. jednání v roce 

2022 dne 30. listopadu; zn. RM č. 4/2022-2026), který připravil a sestavil pan Ing. Ivan Janeček, starosta 

města Sedlčany a pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany (RM 4-57/2022-2026); 

 

▪ uzavření „Dodatku č. 18 ke Smlouvě o užívání stožárů“, na základě kterého se mění čl. IV. „Doba 

užívání“ původní Smlouvy ze dne 26. listopadu 1999, uzavřené mezi vlastníkem, tj. městem Sedlčany 

a uživatelem, paní Pavlínou Dlouhou, se sídlem Sedlčany, ul. Dělnická č. p. 549, 264 01 Sedlčany, 

IČ 45869677. Užívání předmětu Smlouvy, tj. sloupových stožárů veřejného osvětlení u silnice I/18 

za účelem umístění reklamních tabulí se prodlužuje na dobu určitou ode dne 1. ledna 2023 do dne 

31. prosince 2023 s podmínkou, že v případě požadavku ze strany města Sedlčany na okamžité 

odstranění reklamních tabulí z důvodů legislativních i z jiných mimořádných důvodů, a to v době 

sjednaného užívání, budou reklamní tabule na náklady nájemce neprodleně odstraněny. Náhrada 

za užívání stožárů s účinností 1. ledna 2023 se stanoví ve výši 350,00 Kč/rok/stožár, to znamená, 

že roční nájemné činí 2.800,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 4-62/2022-2026); 

 

▪ uzavření nové „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. 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 

13.200,00 Kč bez DPH (RM 4-65/2022-2026); 

 

▪ v návaznosti na již schválený „Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany 

ke dni 31. prosinci 2022“, včetně složení hlavní inventarizační komise a dílčích komisí (vizte Zápis 

z jednání RM 3/2022-2026 ze dne 16. listopadu 2022) změnu člena komise u DIK III. pro objekt 

Sedlčany č. p. 336. Původní členka komise bude nahrazena jinou osobou (pracovní neschopnost); (RM 

4-68/2022-2026); 

 



  

 

 

▪ návrh Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. ze dne 30. listopadu 2022, který se týká zvýšení 

nájemného za užívání tzv. běžné ubytovací jednotky na částku ve výši 6 000,00 Kč, zvýšení nájemného 

za užívání tzv. velké ubytovací jednotky v přízemí na částku ve výši 6 400,00 Kč, zvýšení nájemného 

za případné užívání jedné poloviny běžné ubytovací jednotky na částku ve výši 3 800,00 Kč a dále 

navýšení nájemného za tzv. poskytnutí přístřeší na částku ve výši 1 500,00 Kč/osoba starší 18 let, 

vše s účinností dne 1. ledna 2023 pro Bytový dům Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 

Sedlčany (RM 4-69/2022-2026); 

 

▪ návrh Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. ze dne 30. listopadu 2022, jehož předmětem je prodloužení 

doby dříve založených smluvních ujednání o užívání bytů (ubytovacích jednotek) v Bytovém domě 

Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to na dobu počínaje 1. ledna 2023 do dne 

31. prosince 2023, pro všechny smluvní partnery uvedené v Příloze č. 1 žádosti, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení (RM 4-70/2022-2026); 

 

▪ návrh Rámcové smlouvy o dodávce služeb povahy informačních technologií, systémů a bezpečnosti 

administrativních výkonů a stability provozu, která je uzavírána s panem Václavem Pištěkem, se sídlem 

Sedlčany, Za Nemocnicí č. p. 1069, 264 01 Sedlčany; IČ 12532738; na dobu určitou do dne 31. prosince 

2023 za definovaných ostatních smluvních podmínek (RM 4-74/2022-2026); 

 

▪ objednat vyhotovení průkazů energetické náročnosti budov podle platných zákonů, a to dle nabídky 

zajištěné od firmy IČ 03929698. Vyhotovení průkazu energetické náročnosti objektu Sedlčany č. p. 160 

je akceptováno za konečnou cenu ve výši 18 tis. Kč; objektu Sedlčany č. p. 67 (objekt školy), 

za konečnou cenu ve výši 26 tis. Kč a objektu Sedlčany, Centrální čistírny odpadních vod, za konečnou 

cenu ve výši 16 tis. Kč (v souboru výroků usnesení RM 4-75/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 

▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 16. listopadu 2022 (RM 

č. 3/2022-2026) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 4-58/2022-2026); 

 
▪ žádost dvou FO o směnu pozemků, které se nacházejí v těsném sousedství pozemků v jejich vlastnictví 

parc. č. st. 71 a parc. č. 320/1, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 4-

61/2022-2026);  

 
▪ žádost Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, příspěvkové organizace, se sídlem 

Kladno, Vančurova č. p. 1544, 272 01 Kladno, (dále jen „ZZS“), o prodloužení Smlouvy o nájmu věci 

nemovité (garáže) na dobu pěti let, neboť uzavřený Dodatek č. 3 k citované Smlouvě byl uzavřen na 

dobu určitou, tj. do 31. prosince 2022 (uzavřen na dobu dva roky). Obdobně ZZS žádá o prodloužení 

smluvního vztahu na dodávku vody a odvádění odpadních vod (obsluha objektu Sedlčany č. p. 159), 

neboť uzavřená Dohoda o dodávce vody a odvádění odpadních vod byla uzavřena rovněž na dobu 

určitou, tj. do 31. prosince 2022 (v souboru výroků usnesení RM 4-63/2022-2026). 
 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit: 

▪ předložený návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2023 včetně Příloh k rozpisu rozpočtu. Rozpočet je 

koncipován na straně příjmů a výdajů v částce rovné 227 940 tis. Kč. Návrh rozpočtu předpokládá 

zapojení finančních rezerv ve výši 10 000 tis. Kč (RM 4-59/2022-2026); 

 



  

 

 

▪ navržený Program jednání 2. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební 

období (2022 – 2026), které se bude konat v pondělí dne 19. prosince 2022 v čase od 17:00 hod. 

ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (RM 4-60/2022-2026); 

 

▪ schválit směnu pozemků mezi žadatelem (FO), trvale bytem Praha, s tím, že město Sedlčany převede 

do vlastnictví žadatele pozemky 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, parc. č. 327/4, druhem pozemku lesní 

pozemek, o výměře 138 m2, parc. č. 465, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 289 m2 

a parc. č. 521, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 484 m2, vše v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, 

obec Prosenická Lhota (celková výměra pozemků činí 31 266 m2). 

Náhradou za tyto pozemky žadatel převede do vlastnictví města Sedlčany 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 pozemků činí 31 375 m2).  

Cena směňovaných pozemků byla stanovena znaleckým posudkem č. 4810 - 85/2022 ze dne 31. října 

2022. Cena v místě a čase obvyklá pozemků ve vlastnictví města je 468 990,00 Kč; cena v místě a čase 

obvyklá pozemků ve vlastnictví žadatele je 512.330,00 Kč. Rozdíl v cenách směňovaných pozemků, 

který činí 43.340,00 Kč, uhradí město Sedlčany žadateli. Směna pozemků s finančním vyrovnáním bude 

uzavřena v návaznosti na dříve uzavřenou Smlouvu o budoucí směně pozemků ze dne 11. října 2022 

(RM 4-67/2022-2026); 

 

▪ návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro lokalitu Sedlčany souhrnnou částkou vodného 

a stočného pro rok 2023 ve výši 124,52 Kč/m3 včetně DPH (vodné 63,77 Kč/m3; stočné 60,75 Kč/m3), 

a to s ohledem na dopad plnění legislativních podmínek vlastnictví, správy a kontinuity udržitelnosti 

provozování Městské infrastruktury Sedlčany (veřejný vodovod a kanalizace); (RM 4-72/2022-2026); 

 

▪ schválit úpravu sazby poplatku za litr objemu svozové nádoby, který by s účinností nové obecně 

závazné vyhlášky ode dne 1. února 2023 činil 0,55 Kč za jeden litr svozové nádoby, a to s ohledem 

na zvýšené náklady za svoz a odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, způsobené vysokou 

mírou inflace, projevující se zejména pak zvýšenými náklady na pohonné hmoty (RM 4-73/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku: 

▪ po vyhotovení geometrického plánu zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr směny 

části pozemků parc. č. 299/4, druhem pozemku trvalý porost, o výměře cca 687 m2 a parc. č. 311, 

druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře cca 108 m2, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany (celkem 

se jedná o 795 m2), za část pozemku ve vlastnictví žadatelů, tj. parc. č. 320/1, druhem pozemku trvalý 

travní porost, o výměře cca 69 m2, na kterém se nachází komunikace v osadě Oříkov (v souboru výroků 

usnesení RM 4-61/2022-2026); 

 

▪ aby se subjektem Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje byl uzavřen Dodatek č. 4 

ke Smlouvě o nájmu věci nemovité (garáže) na dobu určitou pěti let (objekt Sedlčany č. p. 159), 

tj. do 31. prosince 2027 a obdobně byla uzavřena i nová Dohoda o dodávce vody a odvádění odpadních 



  

 

 

vod na dobu určitou dvou let, tj. do 31. prosince 2024 za stávajících podmínek (v souboru výroků 

usnesení RM 4-63/2022-2026).  

 

Rada města Sedlčany revokovala: 

▪ své usnesení zn. RM 92-1616/2018-2022 ze dne 24. srpna 2022, kterým 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 bylo 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 bylo zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 6.600,00 Kč, bez DPH. Důvodem revokace je 

změna trasy kabelového vedení (RM 4-64/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila nesouhlas: 

▪ k žádosti FO, trvale bytem Sedlčany, o vyhrazené parkovací místo v lokalitě ulice Sokolovská 

u bytového domu Sedlčany č. p. 525 (RM 4-66/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany zrušila: 

▪ dříve přijaté usnesení zn. RM 94-1670/2018-2022 ze dne 21. září 2022 ve věci stanovení výše 

nájemného za užívání Vodovodní a kanalizační infrastruktury města Sedlčany (v souboru výroků 

usnesení RM 4-71/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany stanovila: 

▪ 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 8 388 735,00 Kč (v souboru výroků usnesení 

RM 4-71/2022-2026). 

 

 

 

 

 


