
Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM 

č. 42/2014-2018 dne 20. července 2016 
 
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 14 specifických usnesení, a to 
v následném členění jednotlivých výroků. 
 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  
▪ zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání Rady města Sedlčany ze dne 
22. června 2016 a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 42-647/2014-2018); 
 
▪ přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města 
Sedlčany na rok 2016 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I. – VI. / 2016) 
s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 30. června 2016 ve výši 86.030,42 tis. 
[Kč], což představuje 54,85 [%] plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) 
jsou ke dni 30. června 2016 ve výši 63.643,64 tis. [Kč], což představuje 40,62 [%] 
schváleného předpokladu rozpočtu, a to včetně zápočtu předchozích rozpočtových opatření. 
(RM 42-648/2014-2018). 
 
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ navrhované využití vrácených finančních prostředků (přeplatky z vyúčtování záloh topné 
sezony 2015) u vybraných příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany, a to pro 
případ subjektu: Městská knihovna Sedlčany ve výši 98.744,00 [Kč] a Kulturní dům Josefa 
Suka Sedlčany ve výši 99.031,68 [Kč] (RM 42-649/2014-2018); 
 
▪ přidělení bytu o velikostní kategorii 0+1 (č. bytu 3/I. patro – bezbariérový) v Domově 
s pečovatelskou službou Sedlčany na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 172, 264 01 
Sedlčany, a to potřebné osobě (RM 42-655/2014-2018); 
 
▪ podání Žádosti o navýšení kapacity vzdělávaných žáků (z dosavadní kapacity 530 žáků 
na celkovou kapacitu 570 žáků v oboru hudebním a výtvarném) a podání Žádosti o povolení 
dalšího místa výkonu práce (Krásná Hora nad Vltavou v prostorách Základní a Mateřské 
školy Krásná Hora nad Vltavou, na adrese objektu č. p. 103, 262 56 Krásná Hora nad 
Vltavou), kde se uskutečňuje vzdělávání, a to pro Základní uměleckou školu Sedlčany, 
Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany; IČ 61904287, které je město Sedlčany zřizovatelem, 
s postupem podle předložené Žádosti navrhovatele (RM 42-657/2014-2018); 
 
▪ přijetí daru dokumentů od různých nakladatelství, a to ve prospěch výkonu hlavní činnosti 
Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace, se sídlem Sedlčany, Kpt. Jaroše č. p. 
482, 264 01 Sedlčany; IČ 71294694, které jsou oceněny částkou 42.153,39 [Kč] v počtu 195 
svazků knihovních jednotek (RM 42-658/2014-2018); 
 
▪ čerpání finančních prostředků z Fondu investic, a to ve smyslu ustanovení § 31 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
ve prospěch revitalizace zahradního vybavení Mateřské školy Sedlčany na Centrálním 
pracovišti (Šafaříkova ulice) a na Odloučeném pracovišti (Na Severním sídlišti) v celkové 
hodnotě 190.606,00 [Kč] (RM 42-659/2014-2018). 
 
Rada města Sedlčany Zastupitelstvu města Sedlčany doporučila schválit: 
▪ výkup pozemků parc. č. 1929/4 o výměře 1 104 [m2] a parc. č. 1929/6 o výměře 148 [m2], 
oba druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. a obci 



 
 

Sedlčany (pozemky v místní komunikaci v ulici Zberazská), a to z podílového 
spoluvlastnictví dvou fyzických osob, za jednotkovou cenu ve výši 100,00 [Kč/m2], tj. celkem 
1 252 [m2] za souhrnnou cenu 125.200,00 [Kč] (RM 42-650/2014-2018); 
 
▪ výkup pozemků parc. č. 2683/6, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
119 [m2] a parc. č. 2683/26, druhem pozemku trvalý travní porost o výměře 367 [m2], vše v k. 
ú. a obci Sedlčany (pozemky v okolí „Areálu vodních sportů TJ Tatran Sedlčany“ – vizte 
geometrický plán Ing. Lubomíra Soukupa č. 2478-40/2016 ze dne 12. července 2016), a to 
z vlastnictví fyzické osoby za jednotkovou cenu ve výši 200,00 [Kč/m2], tj. celkem výměra 
486 [m2] za souhrnnou cenu 97.200,00 [Kč] (RM 42-651/2014-2018); 
 
▪ prodej pozemků, které se nacházejí pod trafostanicemi, a to společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, PSČ 405 02. Jednotlivé pozemky byly 
odděleny geometrickými plány zpracovanými firmou Geoaxis, s. r. o., se sídlem Gen. L. 
Svobody č. p. 609, Kouřim, PSČ 281/61. Jedná se o pozemky parc. č. 965/2 o výměře 11 [m2] 
(vizte GP č. 2481-73/2016 ze dne 1. června 2016), parc. č. 1643/15 o výměře 4 [m2] (vizte GP 
č. 2482-74/2016 ze dne 1. června 2016), parc. č. 2940/133 o výměře 7 [m2] (vizte GP č. 2479-
71/2016 ze dne 1. června 2016) a parc. č. 1346/2 o výměře 7 [m2] (vizte GP č. 2480-72/2016 
ze dne 1. června 2016), vše druhem pozemku zastavěná plocha v k. ú. a obci Sedlčany s tím, 
že prodej se doporučuje schválit za jednotkovou cenu 500,00 [Kč/m2], tj. celkem 29 [m2] 
za souhrnnou cenu ve výši 14.500,00 [Kč] (RM 42-652/2014-2018); 
 
▪ Darovací smlouvu uzavíranou mezi fyzickou osobou (jako „dárcem“) a městem Sedlčany 
(jako „obdarovaným“), na základě které dárce daruje obdarovanému pozemky parc. č. 2442/1 
a parc. č. 2442/14 o celkové výměře 2 876 [m2], oba v k. ú. a obci Sedlčany, a dále inženýrské 
sítě, tj. vodovodní síť se všemi součástmi a příslušenstvím, které se stavbou provozně 
souvisejí a nacházejí se na pozemcích parc. č. 2435/19, parc. č. 2435/18, parc. č. 2435/20, 
parc. č. 3032/12, parc. č. 3032/1, parc. č. 3032/10, parc. č. 2442/14 a parc. č. 2442/1 
v hodnotě 1.043.899,00 [Kč] a veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 2442/1 a parc. č. 
2442/14 v hodnotě 314.872,00 [Kč], vše v k. ú. a obci Sedlčany (RM 42-653/2014-2018). 
 
Rada města Sedlčany uložila: 
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na užívání (pronájem) níže uvedených 
nebytových prostor byla neprodleně uzavřena Nájemní smlouva s advokátní kanceláří 
Mgr. Aleny Hájkové, a to na základě výsledků zjišťovacího řízení, které bylo provedeno 
zveřejněným Oznámením o zamýšleném nakládání s dočasně nepotřebným majetkem města 
Sedlčany, kterým je nebytový prostor v objektu Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 
Sedlčany, tj. kancelářské prostory ve II. patře budovy č. p. 482 o celkové výměře 25,70 [m2] 
(RM 42-654/2014-2018). 
 
Rada města Sedlčany jmenovala: 
▪ členy společné komise pro otevírání obálek a hodnocení předložených nabídek na realizaci 
akce pod názvem „Intenzifikace sběru a svozu bioodpadů Sedlčany“ a rovněž tak náhradníky 
této komise (RM 42-656/2014-2018); 
 
▪ do funkce vedoucího Odboru investic na Městském úřadu Sedlčany pana Ing. Tomáše 
Langera, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (RM 42-

660/2014-2018). 


