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Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 6/2022-2026 

ze dne 21. prosince 2022 

 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 22 specifických usnesení, 

a to v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ Program 6. jednání Rady města Sedlčany pro volební období 2022-2026 (zároveň 6. jednání v roce 

2022 dne 21. prosince; zn. RM č. 6/2022-2026), který připravil a sestavil pan Ing. Ivan Janeček, starosta 

města Sedlčany a pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany (RM 6-91/2022-2026); 

 

▪ Rozpočtové opatření č. 8 / 2022 (závěrečné rozpočtové úpravy), a to v plném rozsahu všech aktuálních 

a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2022 o částku 23 626,0 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 

o částku 3 015,0 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 240 880,0 tis. Kč. Výdaje 

budou činit celkem 219 910,0 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do již dříve schváleného 

rozpočtu na rok 2022 města Sedlčany bude přebytkový částkou + 20 970,0 tis. Kč (RM 6-93/2022-

2026); 

 

▪ v návaznosti na své jednání dne 16. listopadu 2022 a rovněž v souladu s usnesením Zastupitelstva obce 

Nalžovice uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě ze dne 10. prosince 2009, která je sjednána mezi 

obcí Nalžovice, jako pronajímatelem a městem Sedlčany, jako nájemcem, jejímž předmětem je užívání 

pozemků parc. č. 1966, parc. č. 1965, parc. č. st. 185, parc. č. 186, parc. č. 290, parc. č. 292 a parc. 

č. 293, vše v k. ú. Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice, o celkové výměře 23 286 m2, a to za účelem 

provozování „Rekreačního zařízení Častoboř“. Smluvní vztah se prodlužuje na dobu určitou, 

tj. od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024, za podmínek zvýšení nájemného na 11,86 Kč/m2 (původní 

cena 9,00 Kč/m2), které celkem činí 276.172,00 Kč/rok, přičemž po uplynutí jednoho roku trvání 

Nájemní smlouvy bude nájemné upraveno s přihlédnutím k inflaci (RM 6-94/2022-2026); 

 

▪ v návaznosti na své jednání dne 16. listopadu 2022 uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu 

nemovitosti ze dne 23. května 2002 mezi ZO OS KOVO INTERSTROS SEDLČANY, jako 

pronajímatelem a městem Sedlčany, jako nájemcem, která se týká užívání nemovitosti – rekreační chaty 

ev. č. 50 postavené na pozemku parc. č. st. 186, vše v k. ú. Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice, 

a to za účelem provozování „Rekreačního zařízení Častoboř“. Smluvní vztah se prodlužuje na dobu 

určitou, tj. od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024, při zachování stávající výše nájemného, které činí 

55 000,00 Kč/rok (RM 6-95/2022-2026); 

 



  

 

 

▪ uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o pronájmu areálu „Rekreační zařízení Častoboř“ ze dne 2. srpna 

2004 mezi městem Sedlčany jako pronajímatelem a Sedlčanskými technickými službami, s. r. o., jako 

nájemcem, která se týká pronájmu uvedeného areálu. Výše nájemného je stanovena s účinností 

od 1. ledna 2023 ve výši 331 172,00 Kč/rok (RM 6-96/2022-2026); 

 

▪ uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 21. prosince 2011 mezi městem 

Sedlčany, jako pronajímatelem a obchodní společností MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., se sídlem 

Sedlčany, Tyršova č. p. 161, 264 01 Sedlčany, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem 

nebytových prostor – prostory sloužící k podnikání, nacházející se v objektu Sedlčany č. p. 159 v ulici 

Tyršova v Sedlčanech, a to za účelem poskytování zdravotnických služeb (zřízení ordinace dětského 

lékaře). Výše uvedený Dodatek č. 5 se týká zúžení plochy užívaných prostor o celkové výměře 38,2 m2 

(prostor bývalé „kožní ordinace“). Ostatní ujednání citované Smlouvy o nájmu nebytových prostor 

ze dne 21. prosince 2011, zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nezměněna (RM 6-97/2022-2026); 

 

▪ prodloužení podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 35/IV. patro) na adrese bytového domu 

Sedlčany, U Školky č. p. 739, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu panem Martinem Růzhou 

a podnájemcem bytu panem Josefem Dvořákem, trvale bytem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 13, 264 01 

Sedlčany, a to na dobu určitou od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 (RM 6-98/2022-2026);  

 

▪ za navržených smluvních podmínek, předložený návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových 

prostor v objektu Městského muzea Sedlčany (pronajímatel IČO 70973431), na adrese Sedlčany, 

Tyršova č. p. 136, 264 01 Sedlčany, a to v souvislosti s konáním akce „Volba prezidenta České 

republiky 2023“, kde bude zřízena volební místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 2. Volby se budou 

konat v termínu 13. a 14. ledna 2023. Případné druhé kolo voleb se uskuteční v termínu 27. a 28. ledna 

2023 (RM 6-101/2022-2026);    

 

▪ za navržených smluvních podmínek, předložený návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových 

prostor umístěných v objektu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (pronajímatel IČO 42728452), 

na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany, ve kterém v souvislosti s konáním akce 

„Volba prezidenta České republiky 2023“, bude zřízena volební místnost pro volební okrsek Sedlčany 

č. 3 a č. 4. Volby se budou konat v termínu dne 13. a 14. ledna 2023. Případné druhé kolo voleb 

se uskuteční v termínu 27. a 28. ledna 2023 (RM 6-102/2022-2026); 

 

▪ za navržených smluvních podmínek předložený návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových 

prostor, v objektu restaurace „U Beranů“ (identifikace subjektu IČO 60188537), na adrese Sedlčany, 

osada Solopysky č. p. 28, 264 01 Sedlčany, ve kterém v souvislosti s konáním akce „Volba prezidenta 

České republiky 2023“, “, bude zřízena volební místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 9. Volby 

se budou konat v termínu dne 13. a 14. ledna 2023. Případné druhé kolo voleb se uskuteční v termínu 

27. a 28. ledna 2023 (RM 6-103/2022-2026); 

 

▪ přijetí darů dokumentů za 2. pololetí roku 2022 do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, Kapitána 

Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČO 71294694, které obdarovaný subjekt použije pro výkon hlavní 

činnosti dle Zřizovací listiny. Celková hodnota darů je 42 284,32 Kč (celkem 172 svazků, z toho 167 

knih a 5 stolních her); (RM 6-107/2022-2026); 

 

▪ s účinností vzniku poplatkové povinnosti nejdříve na rok 2023, a to za účelem zmírnění dopadu 

obecně závazné vyhlášky města Sedlčany o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 



  

 

 

z nemovité věci, kterou schválilo Zastupitelstvo města Sedlčany na svém řádném zasedání dne 

19. prosince 2022, postup, podle kterého, v individuálních případech, bude rozhodovat o poskytnutí 

finančního daru, dle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

a to až do výše 600,00 Kč/rok/nemovitost. Žadatelem může být osoba, vykazující znaky „sociální 

a společenské potřebnosti“, ve smyslu vedení agendy odpadového hospodářství, nevýdělečně činná 

(rozumí se, že důchod je jediným zdrojem jejího příjmu), která je současně osaměle žijícím důchodcem 

v rodinném domě. O přijetí daru může být rozhodnuto za předpokladu úhrady vyměřeného poplatku 

v plné výši a pouze na základě žadatelem podané Žádosti s připojeným čestným prohlášením o osobní 

situaci a pravdivosti údajů, (k dispozici je na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí) 

a následného sociálního šetření a šetření majetkových poměrů v rozsahu vlastnictví nemovitostí, 

provedeného Městským úřadem Sedlčany, Odborem sociálních věcí, za součinnosti Odboru majetku 

(v souboru výroků usnesení RM 6-108/2022-2026); 

 

▪ na základě podané Žádosti o uvolnění finančních prostředků (č. j.: MÚ-S/ŽP/25591/2022 přijatá dne 

15. prosince 2022) vyplatit podporu ve výši 25.000,00 Kč z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 

alokovaných prostředků s ohledem na uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ze dne 

20. června 2022, a to z Programu města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém 

období 2022 s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren odpadních vod“, pro případ 

žadatele, trvale bytem Sedlčany, na čištění odpadních vod z nemovitosti v lokalitě Sedlčany, 

Na Skalách (v souboru výroků usnesení RM 6-109/2022-2026); 

 

▪ na základě podané Žádosti o uvolnění finančních prostředků (č. j.: MÚ-S/ŽP/25509/2022 přijatá dne 

14. prosince 2022) vyplatit podporu ve výši 25.000,00 Kč z rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 

alokovaných prostředků s ohledem na uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ze dne 

10. října 2022, a to z Programu města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém 

období 2022 s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren odpadních vod“, pro případ 

žadatelky, trvale bytem Sedlčany, na čištění odpadních vod z nemovitosti Sedlčany, Nádražní 

(v souboru výroků usnesení RM 6-110/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  

▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 7. prosince 2022 (RM 

č. 5/2022-2026) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 6-92/2022-2026); 

 

▪ žádost FO, trvale bytem Sedlčany, (č. j. 13/II. patro), která žádala o přidělení sousední jednotky č. 12 

ve 2. patře Bytového domu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (v souboru výroků 

usnesení RM 6-100/2022-2026); 

 

▪ aktualizovanou 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, objektu Sedlčany, Příkrá č. p. 67, tj. budova 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, 

objektu Městské knihovny Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482 a objektu KDJS Sedlčany, Havlíčkova 

č. p. 514, předloženou Ing. Radkem Strnadem, Elektroprojekce Černý Strnad; IČ 8968489, 

za souhrnnou cenu ve výši 95 600,00 Kč bez DPH, tj. 115 676,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků 

usnesení RM 6-105/2022-2026). 

  

Rada města Sedlčany vyslovila nesouhlas: 



  

 

 

▪ s žádostí o přidělením přístřeší v Bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 

Sedlčany, a to žadatelce, trvale bytem tamtéž, z důvodu splatného dluhu vůči městu Sedlčany ve výši 

16.820,00 Kč, vzniklého z titulu nezaplaceného nájemného včetně služeb (RM 6-99/2022-2026). 

 

▪ v souladu s doporučením Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. ohledně žádosti o přidělením další 

ubytovací jednotky č. 12 ve 2. patře v uvedeném bytovém domě, a to z důvodu případně vyvolaných 

stavebních úprav v nosných konstrukcích objektu za účelem probourání průchodu mezi ubytovacími 

jednotkami (v souboru výroků usnesení RM 6-100/2022-2026).   

 

Rada města Sedlčany revokovala: 

▪ usnesení označené zn. RM 5-87/2022-2026, které bylo přijato na zasedání Rady města Sedlčany dne 

7. prosince 2022 ve věci objednání 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 (RM 6-104/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ a to v souladu s ustanovením Vnitřního předpisu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 

v úplném a účinném znění, s objednáním studie technicko-ekonomického posouzení výstavby 

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

Sedlčany, objektu Sedlčany, Příkrá č. p. 67, tj. budova 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, 

objektu Městské knihovny Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482 a objektu KDJS Sedlčany, Havlíčkova 

č. p. 514, předloženou Ing. Radkem Strnadem, Elektroprojekce Černý Strnad; IČ 8968489, 

za souhrnnou cenu ve výši 95 600,00 Kč bez DPH, tj. 115 676,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků 

usnesení RM 6-105/2022-2026); 

 

▪ s podáním Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje, a to ze Středočeského Fondu 

kultury a obnovy památek na projekt pod názvem „Hudební festival SUKOVY SEDLČANY 2023 – 

57. ročník“. Požadovaná výše dotace je 110 000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 6-106/2022-

2026); 

 

▪ s použitím znaku města Sedlčany ve prospěch reklamní agentury KOMPAKT spol. s r. o, se sídlem 

Poděbrady, Jiráskova č. p. 1424, 290 01 Poděbrady, IČO 49551027, a to pro účely vydání reklamního 

a informačního plakátu města Sedlčany a reklamní prezentace s aktualizací údajů pro rok 2023 

(písemnost č. j.: MÚ-ST 25992/2022); (RM 6-111/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany doporučila: 

▪ realizaci Projektu „Hudební festival SUKOVY SEDLČANY 2023 – 57. ročník“, jehož nositelem by 

byla příspěvková organizace města Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany; IČO 42728452 

(v souboru výroků usnesení RM 6-106/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému:  

▪ aby ve lhůtě nejpozději do 30 kalendářních dnů, a to bezhotovostním převodem z účtu města Sedlčany 

na bankovní účet příjemce (zdroj: Smlouva o poskytnutí podpory na výstavbu domovní čistírny 

odpadních vod), který náleží žadateli, vlastníku podpořeného objektu rodinného domu, převedl částku 

podpory v maximální možné výši 25.000,00 Kč (případ č. j.: MÚ-S/ŽP/9584/2022 ve spojení s č. j.: 

MÚ-S/ŽP/25591/2022); (v souboru výroků usnesení RM 6-109/2022-2026); 

 



  

 

 

▪ aby ve lhůtě nejpozději do 30 kalendářních dnů, a to bezhotovostním převodem z účtu města Sedlčany 

na bankovní účet příjemce (zdroj: Smlouva o poskytnutí podpory na výstavbu domovní čistírny 

odpadních vod), který náleží žadatelce, jako vlastníku podpořeného objektu rodinného domu, převedl 

částku podpory v maximální možné výši 25.000,00 Kč (případ č. j.: MÚ-S/ŽP/13169/2022 ve spojení 

s č. j.: MÚ-S/ŽP/25509/2022); (v souboru výroků usnesení RM 6-110/2022-2026). 

 

 


