
  

 

 

 

  
MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

 

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 7/2022-2026 

ze dne 11. ledna 2023 

 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 23 specifických usnesení, 

a to v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ Program 7. jednání Rady města Sedlčany pro volební období 2022-2026 (zároveň 1. jednání v roce 

2023 dne 11. ledna; zn. RM č. 7/2022-2026), který připravil a sestavil pan Ing. Ivan Janeček, starosta 

města Sedlčany a pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany (RM 7-112/2022-2026); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6029482/1 SEDLČANY, 

Podélná (B 1620) kNN pro p. č. 2940/1“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci panem Miroslavem 

Cihelkou, se sídlem Jelence č. p. 50, 262 63 Kamýk nad Vltavou, jako oprávněným a městem Sedlčany, 

jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města 

Sedlčany parc. č. 711/2, parc. č. 2940/8 a parc. č. 2940/20, 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 12 460,00 Kč dále navýšenou o DPH, 

a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby ze dne 18. ledna 2022 (RM 7-117/2022-2026);   

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6028861/1 Dublovice, 

Chramosty, NN pro č. ev. E74“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností ENERGON reality, s. r. o., 

se sídlem Praha, Budějovická 601/128, Praha 4-Krč, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako 

povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, 

parc. č. 773, v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 

a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN, jistící a rozpojovací pilíř se zaústěním 

kabelů NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 2 000,00 Kč dále navýšenou 

o DPH, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby ze dne 1. listopadu 2021 (RM 7-118/2022-2026);   

 

▪ přidělit byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 9/II. patro) v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany 

na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 175, 264 01 Sedlčany, který byl uvolněn po smluvní uživatelce, 

uchazečce s nejvyšší mírou potřebnosti, dosud trvale bytem Pořešice (RM 7-121/2022-2026);   

 



  

 

 

▪ předloženou aktualizaci cen úkonů Pečovatelské služby Sedlčany, která vychází z doporučení 

Krajského úřadu Středočeského kraje a novely úhradové vyhlášky, kterou jsou stanoveny maximální 

platby za jednotlivé úkony poskytované výkonem sjednaných sociálních služeb (vyhláška Ministerstva 

práce a sociálních věcí ČR č. 34/2022 Sb.), a to s účinností dne 1. dubna 2023. Nově schválený ceník 

je přílohou k tomuto usnesení (RM 7-123/2022-2026); 

 

▪ uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí ubytovací kapacity, kterým se prodlužuje poskytování 

služby ubytování v ubytovacích zařízeních města, svěřené příspěvkové organizaci do hospodaření, 

které jsou definovány původním smluvním ujednáním, a to na dobu poskytování státní podpory 

ukrajinským běžencům. Dodatek č. 1 je uzavírán mezi městem Sedlčany a Sportovními areály Sedlčany, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 34, 264 01 Sedlčany; 

IČ 72554541 (RM 7-124/2022-2026); 

 

▪ příspěvek na podporu konání tradiční akce Masopust 2023, a to ve prospěch příjemce podpory 

Základní umělecké školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, ulice Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany, 

IČ 61904287, která spolu s Městským muzeem Sedlčany, Gymnáziem a střední školou ekonomickou 

Sedlčany a spolkem NAŠLOSE tuto akci pořádá. Příspěvek je poskytován z rozpočtu města Sedlčany 

ve výši 12 300,00 Kč a bude účelově použit na ozvučení a úhradu zapůjčení stanu. Akce se bude konat 

na veřejném prostranství – náměstí T. G. Masaryka v čase od 15:00 hod. do 17:30 hod. dne 21. února 

2023, přičemž průvod bude realizován z objektu uvedené školy přes veřejné prostranství Na Potůčku 

směrem na náměstí T. G. Masaryka (v souboru výroků usnesení RM 7-125/2022-2026); 

 

▪ žádost Turistického informačního centra Sedlčany na podání dotace na podporu informačních center 

Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory cestovního ruchu 

v maximální částce projektů ve výši 100 tis. Kč. Žádost bude podána na projekt „Podpora sezónní 

zaměstnanosti“ s minimální spoluúčastí města Sedlčany 50 % z celkových uznatelných nákladů 

projektu a na podporu projektu „Zařízení TIC Sedlčany“ (SW pro tvorbu grafiky s instalací na dva PC) 

s minimální spoluúčastí žadatele ve výši 21 % z celkových uznatelných nákladů projektu (RM 7-

126/2022-2026); 

 

▪ na volební období 2022 – 2026 jmenovat předsedou Komise pro výchovu a vzdělávání pana 

PaedDr. Jaroslava Nádvorníka (v souboru výroků usnesení RM 7-127/2022-2026); 

 

▪ na volební období 2022 – 2026 jmenovat předsedou Komise pro regionální rozvoj a životní prostředí 

pana JUDr. Filipa Růzhu (v souboru výroků usnesení RM 7-128/2022-2026);   

 

▪ na volební období 2022 – 2026 jmenovat předsedou Komise dopravní pana Ing. Ivana Janečka 

(v souboru výroků usnesení RM 7-129/2022-2026); 

 

▪ na volební období 2022 – 2026 jmenovat předsedou Komise sociální a zdravotní pana MUDr. Karla 

Marka (v souboru výroků usnesení RM 7-130/2022-2026); 

 

▪ na volební období 2022 – 2026 jmenovat předsedou Komise sportu a tělovýchovy pana Mgr. Zdeňka 

Šimečka a za členy pana Ing. Martina Havla; pana Pavla Bednáře; paní Mgr. Alenu Novotnou; pana 

Ing. Jiřího Práška; pana Ing. Tomáše Langera; pana Mgr. Radovana Faktora; pana Ing. Jiřího Bartáka; 

pana Jiřího Doubravu, pana MUDr. Vladimíra Zámostného a paní Barboru Kelichovou (v souboru 

výroků usnesení RM 7-131/2022-2026); 



  

 

 

 

▪ na volební období 2022 – 2026 jmenovat předsedou Komise pro občanské obřady pana Ing. Martina 

Severu (v souboru výroků usnesení RM 7-132/2022-2026); 

 

▪ na volební období 2022 – 2026 jmenovat předsedou Komise kulturní pana Ing. Martina Severu 

a za členy pana Ing. Ivana Janečka, pana Mgr. Zdeňka Šimečka, paní Bc. Markétu Křivskou, pana 

Mgr. Davida Hrocha, paní Blanku Tauberovou, paní Mgr. Vladimíru Křenkovou, pana Jaroslava 

Repetného, pana Ing. Františka Housku, pana Mgr. Davida Bareše a pana Václava Caltu, DiS. 

(v souboru výroků usnesení RM 7-133/2022-2026); 

 

▪ s ohledem na zamezení dalších možných škod způsobených na společném majetku – tělesa Krčínovy 

cyklostezky, vlivem nebezpečí přívalových dešťů a vzhledem k zajištění bezpečnosti a udržitelnosti 

provozu (průjezdnosti po celé trase), provedení nezbytných oprav na zajištění stability tělesa 

komunikace, a to v souladu s nabídkou Sedlčanských technických služeb, s. r. o. ze dne 11. ledna 2023, 

které provedou nezbytně nutné práce na zpevnění krajnice a náspu ve vyspecifikovaném místě 

poškození (v souboru výroků usnesení RM 7-134/2022-2026). 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 

▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 21. prosince 2022 (RM 

č. 6/2022-2026) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 7-113/2022-2026); 

 

▪ dílčí Zprávy základních útvarů města Sedlčany (odborů Městského úřadu Sedlčany) ve věci výkonu 

státní správy za obec s rozšířenou působností Sedlčany v roce 2022 a subjektů samosprávy města 

Sedlčany za rok 2022 (RM 7-114/2022-2026); 

  

▪ žádost podnikající FO o rozšíření nájmu nebytových prostor o celkové výměře 26,30 m2 (kancelář o 

výměře 17 m2, poměrná část chodby a sociálního zařízení o výměře 9,30 m2) v přízemí administrativní 

budovy Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 34, a to za účelem rozšíření prostor pro podnikatelskou 

činnost. Jednotkové nájemné činí 939,00 Kč/m2/rok. Nájemné pro rok 2023 bude navýšeno o míru 

inflace za uplynulý rok 2022, a to po jejím zveřejnění (v souboru výroků usnesení RM 7-120/2022-

2026). 

 

Rada města Sedlčany stanovila: 

▪ v rámci organizace činnosti a uspořádání pracovníků do pracovních pozic, zařazených do struktury 

Městského úřadu Sedlčany a Turistického informačního centra Sedlčany, dále v souladu s ustanovením 

§ 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

celkový počet zaměstnanců města Sedlčany zařazených do Městského úřadu Sedlčany, včetně 

zaměstnanců Turistického informačního centra Sedlčany a technické podpory (systemizovaných míst), 

na 77 zaměstnanců, při naplnění předpokladu 75,6187 pracovního úvazku. Konkretizace členění 

pracovních míst je obsahem Systemizace pracovních míst zaměstnanců města Sedlčany zařazených 

do Městského úřadu Sedlčany a organizační struktury města Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 

7-115/2022-2026); 

 

▪ stanovit celkový počet zaměstnanců na rok 2023 zařazených do organizačních složek města Sedlčany 

(Správa budov a zařízení města Sedlčany a Pečovatelská služba Sedlčany) a dále Městské policie 

Sedlčany celkem na 25 zaměstnanců (pracovních pozic) při naplnění 23,3500 pracovních úvazků (RM 

7-116/2022-2026). 



  

 

 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit: 

▪ směnu pozemků mezi žadateli (oba spoluvlastnický podíl id. ½) a městem Sedlčany s tím, že žadatelé 

převedou do vlastnictví města Sedlčany pozemek parc. č. 320/4 (oddělen z původního pozemku 

parc. č. 320/1), druhem pozemku trvalý travní porost o výměře 70 m2, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany 

a město Sedlčany převede do spoluvlastnictví žadatelů pozemek parc. č. 311 (vznikl sloučením dílu „b“ 

o výměře 714 m2, oddělen z pozemku parc. č. 299/4 a dílu „c“ o výměře 113 m2, oddělen z pozemku 

parc. č. 311), druhem pozemku trvalý travní porost o nové výměře 827 m2, vše v k. ú. Oříkov, obec 

Sedlčany (vizte geometrický plán č. 221-182/2022). Cena směňovaných pozemků byla stanovena 

znaleckým posudkem č. 4826-101/2022 ze dne 21. prosince 2022. Cena v místě a čase obvyklá pozemků 

ve vlastnictví města, které jsou předmětem směny, je stanovena částkou 24 810,00 Kč a cena pozemku 

v podílovém spoluvlastnictví žadatelů je stanovena částkou 12 600,00 Kč. Rozdíl ve směňovaných 

pozemcích činí 12 210,00 Kč, tzn., že žadatelé uhradí městu Sedlčany celkovou částku ve výši 

12 210,00 Kč.  

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr pronájmu nebytových prostor sloužících 

k podnikání o celkové výměře 26,30 m2 (kancelář o výměře 17 m2, poměrná část chodby a sociálního 

zařízení o výměře 9,30 m2), které se nacházejí v přízemí administrativní budovy Sedlčany, náměstí 

T. G. Masaryka č. p. 34 (adresný záměr na základě žádosti), byl řádně zveřejněn na úřední desce MěÚ 

Sedlčany a poté jej předložit k projednání Radě města Sedlčany, a to za účelem případného schválení 

uzavření příslušného uživatelského vztahu, resp. Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících 

k podnikání (v souboru výroků usnesení RM 7-120/2022-2026);  

 

▪ předsedovi Komise pro výchovu a vzdělávání nejpozději do 31. ledna 2023 předložit návrh 

na personální obsazení této Komise, a to až do počtu sedmi členů včetně předsedy (v souboru výroků 

usnesení RM 7-127/2022-2026);  

 

▪ předsedovi Komise pro regionální rozvoj a životní prostředí nejpozději do 31. ledna 2023 předložit 

návrh na personální obsazení této Komise, a to až do počtu sedmi členů včetně předsedy (v souboru 

výroků usnesení RM 7-128/2022-2026);  

 

▪ předsedovi Komise dopravní nejpozději do 31. ledna 2023 předložit návrh na personální obsazení této 

Komise, a to až do max. počtu devíti členů včetně předsedy (v souboru výroků usnesení RM 7-

129/2022-2026); 

 

▪ předsedovi Komise sociální a zdravotní nejpozději do 31. ledna 2023 předložit návrh na personální 

obsazení této Komise, a to až do max. počtu pěti členů včetně předsedy (v souboru výroků usnesení 

RM 7-130/2022-2026); 

 

▪ předsedovi Komise pro občanské obřady nejpozději do 31. ledna 2023 předložit návrh na personální 

obsazení této Komise, a to až do max. počtu devíti členů včetně předsedy (v souboru výroků usnesení 

RM 7-132/2022-2026); 

  

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, a to v součinnosti s právním zástupcem města Sedlčany, 

ošetřit vklad města Sedlčany na opravu krajnice Krčínovy cyklostezky smluvně s jeho vlastníkem, 

tj. Sdružením obcí Sedlčanska (v souboru výroků usnesení RM 7-134/2022-2026). 



  

 

 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ v souladu s ustanovením Vnitřního předpisu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města 

Sedlčany s objednáním prací podle poptávky a předložené nabídky na udržovací práce budovy 

ve vlastnictví města Sedlčany, Třebnice č. p. 59, pod názvem akce „Budova č. p. 59, osada Třebnice – 

výměna stropu“, která byla předložena podnikající FO; IČ 01693123, za nabídnutou cenu ve výši 

104 580,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 7-122/2022-2026).  

  

Rada města Sedlčany zřídila jako svůj iniciativní a poradní orgán: 

▪ Komisi pro výchovu a vzdělávání (v souboru výroků usnesení RM 7-127/2022-2026); 

 

▪ Komisi pro regionální rozvoj a životní prostředí (v souboru výroků usnesení RM 7-128/2022-2026); 

 

▪ Komisi dopravní (v souboru výroků usnesení RM 7-129/2022-2026); 

 

▪ Komisi sociální a zdravotní (v souboru výroků usnesení RM 7-130/2022-2026); 

 

▪ Komisi sportu a tělovýchovy (v souboru výroků usnesení RM 7-131/2022-2026); 

 

▪ Komisi pro občanské obřady (v souboru výroků usnesení RM 7-132/2022-2026); 

 

▪ Komisi kulturní (v souboru výroků usnesení RM 7-133/2022-2026). 


