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Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 5/2022-2026 

ze dne 7. prosince 2022 

 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 15 specifických usnesení, 

a to v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ Program 5. jednání Rady města Sedlčany pro volební období 2022-2026 (zároveň 5. jednání v roce 

2022 dne 7. prosince; zn. RM č. 5/2022-2026), který připravil a sestavil pan Ing. Ivan Janeček, starosta 

města Sedlčany a pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany (RM 5-76/2022-2026); 

 

▪ aby Smlouva o poskytnutí ubytování uzavřená s uživatelkou (FO) na ubytovací jednotku č. 8/III. patro, 

v Bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, trvale bytem tamtéž, byla 

nově uzavřena se synem smluvní uživatelky, neboť jmenovaný žije s matkou ve společné domácnosti. 

Důvodem žádosti je ukončení užívání ze strany původního smluvního partnera města Sedlčany. 

Uzavření Nájemní smlouvy se schvaluje na dobu určitou, a to od 1. ledna do 31. března 2023 (RM 5-

79/2022-2026); 

 

▪ Dodatek č. 2 k Veřejnosprávní smlouvě o poskytnutí dotace, který je uzavírán s PhDr. Tomášem 

Zouzalem, se sídlem Praha, Dědinova 2003, 148 00 Praha; IČ 87131889 a jehož předmětem je změna 

termínu čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace v částce 70 000,00 Kč, tedy účel poskytnutí dotace 

musí být nově dosažen do dne 31. prosince 2024 s tím, že příjemce dotace je povinen předložit 

poskytnutí písemného vyúčtování dotace nejpozději do dne 31. ledna 2025 (RM 5-82/2022-2026); 

 

▪ plán jednacích dnů, resp. Harmonogram jednání Rady města Sedlčany na první pololetí roku 2023, 

jehož součástí je stanovení hlavního programového bodu jednání a určení termínů pro svolání veřejného 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany (RM 5-86/2022-2026); 

 

▪ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění ubytování, který je uzavírán k původnímu 

smluvnímu ujednání mezi městem Sedlčany v postavení ubytovatele a Středočeským krajem, se sídlem 

Praha, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov; IČ 70891095, v postavení objednatele. Předmětem 

tohoto Dodatku je prodloužení doby trvání původní Smlouvy, a to dle ustanovení ve smluvním ujednání 

uvedeném (doba poskytování služby omezena na dobu poskytování finanční kompenzace); (RM 5-

90/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 

▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 30. listopadu 2022 (RM 

č. 4/2022-2026) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 5-77/2022-2026); 



  

 

 

 

▪ návrh kontrolních mechanismů výkonu funkce odborného lesního hospodáře a lesního hospodaření, 

který byl sestaven na základě analýzy prostředí problematiky hospodaření v lesích a jehož součástí je 

návrh aktualizace Příkazní smlouvy a návrh Smlouvy o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře 

(RM 5-83/2022-2026); 

 

▪ analytické vyhodnocení dotazníkového šetření provedeného u všech subjektů města Sedlčany 

(obchodních společností; příspěvkových organizací), a to za účelem plnění závěrů tzv. „Programu 

zelená úsporám v prostředí města Sedlčany“ a zajištění aplikace účinných úsporných opatření na snížení 

provozních nákladů, zejména spotřeby elektrické energie a tepla (RM 5-85/2022-2026); 

  

▪ předloženou nabídku na vypracování studie technicko-ekonomického posouzení výstavby 

fotovoltaické elektrárny na střechách objektu Sedlčany č. p. 68 a č. p. 69, tj. budovách 1. základní školy 

Sedlčany, předloženou subjektem Elektroprojekce Černý Strnad; IČ 8968489, za cenu 25 000,00 Kč 

bez DPH, tj. 30 250,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 5-87/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ s vymáháním částky nájemného za bezesmluvní užívání pozemku parc. č. 620/5, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 11 090 m2, v k. ú. a obci Kosova Hora, uplatněné 

zpětně po dobu tří let, která by činila cca 6.100,00 Kč, neboť Jezdecký spolek Kosova Hora, z. s. 

pozemek užíval bez právního důvodu (RM 5-78/2022-2026); 

 

▪ s objednáním této studie technicko-ekonomického posouzení výstavby fotovoltaické elektrárny 

na střechách objektu Sedlčany č. p. 68 a č. p. 69, tj. budovách 1. základní školy Sedlčany (v souboru 

výroků usnesení RM 5-87/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany: 

▪ schválit Rozpočtový výhled na rozpočtové období let 2024-2025. Rozpočtový výhled je koncipován 

v částkách rovných v příjmové a výdajové části a svým obsahem zajišťuje běžné provozní výdaje 

a činnost města a organizací jim zřízených a finanční prostředky na opravy, údržbu a rekonstrukce 

majetku města Sedlčany (RM 5-80/2022-2026); 

 

▪ schválit Odpisový plán města Sedlčany na rok 2023. Určená výše odpisů dlouhodobého majetku 

je ve smyslu ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku a Přílohy č. 1 Kategorizace dlouhodobého 

majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ 

a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“. Způsob odepisování – rovnoměrný (RM 5-81/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla: 

▪ v rámci zajištění zhotovitele díla, veřejné zakázky s názvem „Zpracování lesních hospodářských 

osnov pro zařizovací obvod Sedlčany“, o výběru nabídky firmy LHPprojekt, a. s., se sídlem Brno, 

Čichnova 386/17, 624 00 Brno; IČ 25300806, za jednotkovou cenu ve výši 701,80 Kč/1 ha s DPH, 

tj. za zjištěnou plochu celkem 3 037 994,00 Kč s DPH (v souboru výroků usnesení RM 5-84/2022-

2026). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ ředitelce Základní umělecké školy Sedlčany, a to s ohledem na její žádost o zavedení kamerového 

systému k budově školy, na adrese objektu, Sedlčany, Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany, ve věci 



  

 

 

dále jednat a další postup koordinovat s panem Václavem Pištěkem, a to za účelem předložení cenové 

nabídky a zjištění technických možností a kapacity stávajícího systému (v souboru výroků usnesení RM 

5-88/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany zvolila: 

▪ předsedou Komise redakční rada, Ing. Ivana Janečka, starostu města Sedlčany. Dalšími členy Komise 

redakční rada jsou Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany; PhDr. Tomáš Zouzal; 

Bc. Markéta Křivská; paní Lenka Bučinská; Ing. Martin Severa; Mgr. David Hroch; paní Blanka 

Tauberová; pan Pavel Bednář; Ing. Vojtěch Hlaváček a paní Markéta Dohnalová (RM 5-89/2022-2026). 

 


