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

č. 90/2014-2018 dne 27. června 2018 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 29 specifických usnesení, a to 

v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  

▪ Zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 13. června 2018 

(RM č. 89/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 90-1514/2014-

2018); 

 

▪ Zprávu z oblasti „Školství v prostředí města a regionu Sedlčany“, předloženou 

a vypracovanou Městským úřadem Sedlčany, Odborem školství a památkové péče, kterou 

s údaji školního roku 2017/2018 sestavila a jejímž garantem je paní Dana Čížková, vedoucí 

Úseku školství a Úseku památkové péče (RM 90-1515/2014-2018); 

 

▪ oznámení o odstoupení paní Vladimíry Severové z funkce ředitelky Základní umělecké školy 

Sedlčany, Šafaříkova 428, se zřizovatelem školy sjednanému dni 31. července 2018 (RM 90-

1516/2014-2018); 

 

▪ Zápis o průběhu konkursního řízení, vedeného městem Sedlčany v pozici zřizovatele 

příspěvkové organizace (školy) dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, a to spolu s doporučeným pořadím uchazečů 

na obsazení uvolněné funkce ředitelky Základní umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 428, 

které sestavila konkursní komise (v souboru výroků usnesení RM 90-1517/2014-2018); 

 

▪ Zprávu o výsledcích přijímacího řízení do Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; 

IČO 70999058, pro školní rok 2018/2019, kterou sestavila a předložila paní Bc. Milena 

Říčařová, ředitelka příspěvkové organizace. Celkem bylo přijato 61 dětí; odkladem školní 

docházky disponuje 13 dětí (RM 90-1518/2014-2018); 

 

▪ upřesněný prázdninový provoz Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; IČO 70999058, 

pro období měsíce července a srpna 2018, který sestavila a předložila paní Bc. Milena Říčařová, 

ředitelka příspěvkové organizace. Provoz bude zajištěn po celou dobu letních prázdnit, a to: 

- ode dne 2. července do dne 20. července 2018 na Odloučeném pracovišti MŠ, Na Severním 

sídlišti; 

- ode dne 23. července do dne 10. srpna 2018 na Centrálním pracovišti MŠ, Šafaříkova; 

- ode dne 13. srpna do dne 31. srpna 2018 na Odloučeném pracovišti MŠ, Sokolovská (RM 90-

1519/2014-2018); 

 

▪ v pozici orgánu jediného společníka obchodní společnosti, a to v působnosti valné hromady 

subjektu Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., hospodářské výsledky této společnosti 

za období roku 2017 (v souboru výroků usnesení RM 90-1532/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany jmenovala:  

▪ paní Mgr. Vladimíru Křenkovou, na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace 

Základní umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 428, s účinností od 1. srpna 2018, a to v souladu 

s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 



 

 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (v souboru výroků usnesení RM 90-1517/2014-2018).  

 

Rada města Sedlčany stanovila:  

▪ plat a jeho složky pro paní Mgr. Vladimíru Křenkovou, nově jmenovanou ředitelku Základní 

umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 428, příspěvkové organizace, v souladu se zákonem 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu s dalšími 

předpisy (v souboru výroků usnesení RM 90-1517/2014-2018); 

 

▪ režim protokolárního předání funkce ředitelky, a to za účasti paní Dany Čížkové, vedoucí 

Úseku školství na Městském úřadu Sedlčany, která bude zastupovat zřizovatele školy 

(v souboru výroků usnesení RM 90-1517/2014-2018); 

 

▪ termín veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které bude svoláno na dne 

23. července 2018 od 17:00 hod. do Společenského sálu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany 

(v souboru výroků usnesení RM 90-1530/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ podání Žádosti o zápis změny v údajích uvedených v Rejstříku škol a školských zařízení 

pro základní uměleckou školu Sedlčany, Šafaříkova 428, která se týká Zápisu nově jmenované 

ředitelky příspěvkové organizace paní Mgr. Vladimíry Křenkové (v souboru výroků usnesení 

RM 90-1517/2014-2018); 

 

▪ pronájem části pozemku parc. č. 161/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

ostatní komunikace v k. ú. a obci Sedlčany, tj. pronájem cca 2 m2 u objektu č. p. 114 na náměstí 

T. G. Masaryka v Sedlčanech před restauračním zařízením Cibich Pub (chodník), a to za účelem 

umístění dvou stolků se židlemi. Pronájem pozemku byl schválen na dobu neurčitou, tj. 

každoročně v době ode dne 1. května do dne 30. září (provozní doba pondělí až sobota 

od 10:00 hod. do 22:00 hod.) za cenu 2.500,00 Kč/uvedené období, přičemž pro rok 2018 se 

pronájem schvaluje ode dne 1. července do dne 30. září za cenu 1.500,00 Kč (v souboru výroků 

usnesení RM 90-1520/2014-2018); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6004470/1 Třebnice, 

Štileček, kNN pro parc. č. 244“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené na základě plné moci č. PM/II-039/2018 

ze dne 22. ledna 2018 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová 

č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž 

předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku v majetku 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. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou 

náhradu ve výši 1.000,00 Kč s připočtením příslušné sazby DPH (vizte uzavřenou Smlouvu 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene); (v souboru výroků usnesení RM 90-

1521/2014-2018); 

 

▪ uzavření Smluv o poskytování právních služeb při privatizaci bytů v bytových domech 

Sedlčany, Západní č. p. 1172, č. p. 1173, č. p. 1174 a č. p. 1175 (čtyři samostatné Smlouvy), 

a to mezi městem Sedlčany, jako klientem a paní Mgr. Monikou Drábkovou, jako advokátem, 

jejímž předmětem je sepsání Kupních smluv v souvislosti s prodejem bytů v uvedených 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-341/zneni-20180101#p11-1-1


 

 

bytových domech za dohodnutou odměnu 2.000,00 Kč za každou bytovou jednotku (RM 90-

1523/2014-2018); 

  

▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/III. patro), a to se stávajícím 

smluvním uživatelem na dobu určitou, tj. ode dne 1. července do dne 31. prosince 2018 (RM 

90-1524/2014-2018); 

 

▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 10/IV. patro), a to se stávajícím 

smluvním uživatelem, na dobu určitou, tj. ode dne 1. července do dne 31. prosince 2018 (RM 

90-1525/2014-2018); 

 

▪ uzavření Kupní smlouvy, na základě které smluvnímu nájemníkovi bude prodán byt velikostní 

kategorie 2 + 1 (č. bytu 3/I. patro o výměře 56,6 m2) na adrese bytového domu Sedlčany, Víta 

Nejedlého č. p. 531, 264 01 Sedlčany za jednotkovou cenu 4.700,00 Kč/m2, tj. za celkovou 

částku 266.020,00 Kč (RM 90-1526/2014-2018); 

 

▪ přidělení bytu o velikostní kategorii 0+1 (č. bytu 7/II. patro – bezbariérová byt. jednotka) 

v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 172, 

264 01 Sedlčany, a to žadatelce dosud trvale bytem Kosova Hora (RM 90-1527/2014-2018); 

 

▪ finanční podporu na  činnost a aktivity v roce 2018 následných subjektů, tj. pro: 

- Veterán klub Sedlčany, občanské sdružení; IČO 22900284, v částce 5.000,00 Kč; 

- EDA cz, zapsaný ústav; IČO 24743054, v částce 2.000,00 Kč; 

- Filmový klub Sedlčany, zapsaný spolek; IČO 68421818, v částce 10.000,00 Kč; 

vše v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a další zákony (v souboru výroků usnesení RM 

90-1528/2014-2018); 

   

▪ návrh programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany svolaného na dne 

23. července 2018 (v souboru výroků usnesení RM 90-1530/2014-2018); 

 

▪ Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě, uzavíraný podle ustanovení § 2430 – § 2444 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, s příkazníky Mgr. Martinem Svobodou – 

Advokátní kancelář Svoboda, se sídlem Plzeň, Nádržní 2495/20, 301 00 Plzeň; IČ 45389900 

a Mgr. Vladimírem Kolářem, se sídlem Plzeň, Goethova č. p. 5, 301 00 Plzeň; IČ 71467114, 

jehož obsahem se doplňuje předmět sjednaného plnění a upřesňují další vybraná ustanovení 

původního smluvního ujednání k problematice výběru nejvhodnějšího uchazeče na stavební 

akci pod názvem „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ (RM 90-1533/2014-2018); 

 

▪ Smlouvu o zpracování osobních údajů, uzavíranou s Mgr. Ing. Jiřím Proškem, soudním 

exekutorem Exekutorského úřadu Plzeň-město; se sídlem Plzeň, Dominikánská č. p. 8, 301 00 

Plzeň; IČO 71329277, který pro město Sedlčany vykonává služby spočívající mj. v poskytování 

právní pomoci a odborného poradenství dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 

a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Smlouva je uzavírána s ohledem 

na zajištění řádného a bezpečného zpracování osobních údajů v režimu Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů (RM 90-1538/2014-2018); 



 

 

▪ objednat a zakoupit z knižní edice CBS Nakladatelství publikaci s názvem „Česko z nebe“ 

v počtu 70 ks knih za cenu 399,00 Kč/ks bez DPH; tedy celkem za částku 27.930,00 Kč bez 

DPH, a to za podmínek v objednávce blíže uvedených, s realizovaným rozsahem propagace 

města Sedlčany (RM 90-1539/2014-2018); 

 

▪ neodkladně objednat vyhotovení stavebních prací na pročištění části bezejmenného vodního 

toku a odstranění nefunkčního propustku v lokalitě Sedlčany, U Háječku, podle zajištěné 

nabídky od společnosti 1. SčV, a. s., se sídlem Příbram, Novohospodská č. p. 93, 261 01 

Příbram IX, a to za nabídnutou konečnou cenu ve výši 43.629,80 Kč bez DPH (RM 90-

1542/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany pověřila:  

▪ paní Mgr. Vladimíru Křenkovou, nově jmenovanou ředitelku Základní umělecké školy 

Sedlčany, Šafaříkova 428, k podání Žádosti o zápis změny v údajích Rejstříku škol a školských 

zařízení pro základní uměleckou školu, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace 

Základní umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova 428, která se týká zápisu nové ředitelky paní 

Mgr. Vladimíry Křenkové (v souboru výroků usnesení RM 90-1517/2014-2018); 

 

▪ pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města Sedlčany, uzavřením projednaných 

smluvních ujednání, tj. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory na činnost 

a aktivity v roce 2018, uzavírané s Veterán klubem Sedlčany, občanským sdružením; EDA cz, 

zapsaným ústavem a Filmovým klubem Sedlčany, zapsaným spolkem (v souboru výroků 

usnesení RM 90-1528/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany uložila:  

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby uzavřel příslušnou Smlouvu o nájmu části 

pozemku parc. č. 161/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace 

v k. ú. a obci Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 90-1520/2014-2018); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby řádně zveřejnil na úřední desce Městského 

úřadu Sedlčany záměr města zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě na dotčeném 

pozemku parc. č. 773 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany (místní komunikace v osadě Štileček); 

(v souboru výroků usnesení RM 90-1521/2014-2018); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby doporučený záměr prodeje pozemku parc. 

č. 32/1 v k. ú. a obci Sedlčany (pozemek za bývalým hotelem Vltavan – v sousedství příjezdové 

cesty), byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků 

usnesení RM 90-1522/2014-2018); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany vést za účelem výhodného pronájmu multifunkčního stroje 

na pořizování písemností další jednání s dodavateli pro upřesnění nabídek (v souboru výroků 

usnesení RM 90-1536/2014-2018); 

 

▪ panu Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města, zaslat na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

vyžádané písemné vyjádření o zájmu města Sedlčany realizovat projekt pod názvem „Přístavba 

2. základní školy Propojení, Sedlčany“, a to s využitím finančního příspěvku ve výši 

7.905.653,91 Kč a dále vyvolat jednání o obnovení Žádosti a aktualizaci parametrů smluvního 

ujednání o poskytnutí dotace (změna harmonogramu; etapizace; zajištění administrace veřejné 

zakázky a vypsání výběrového řízení za účelem zjištění nejvhodnějšího uchazeče); (RM 90-

1541/2014-2018). 



 

 

 

Rada města Sedlčany zrušila: 

▪ své dřívější usnesení přijaté dne 14. ledna 2014 (vizte soubor usnesení č. 1/2014), kterým 

schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Sedlčany jako povinným 

a společností CEZ Distribuce, a. s., jako oprávněným, týkající se zajištění práv vstupu 

na pozemek parc. č. 773 k. ú. v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany (osada Štileček), a to za účelem 

stavby zařízení a provozování distribuční elektrizační soustavy „Třebnice – Štileček, kNN 

parcela č. 244“ (v souboru výroků usnesení RM 90-1521/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany doporučila:  

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku parc. č. 32/1, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití jiná plocha, výměra 99 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, za jednotkovou 

cenu 150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 14.850,00 Kč (v souboru výroků 

usnesení RM 90-1522/2014-2018); 

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit sestavený Rozpočtový výhled města Sedlčany 

na období 2019 – 2021 (RM 90-1531/2014-2018); 

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany, a to dle ustanovení zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 

ve znění pozdějších předpisů schválit Plán rozvoje sportu města Sedlčany na období 2018 – 

2030, který je základním dokumentem města Sedlčany v oblasti udržitelnosti a rozvoje sportu 

na území města Sedlčany (RM 90-1534/2014-2018); 

 

▪ zajistit vybavení podatelny (výpravny) Městského úřadu Sedlčany multifunkčním strojem 

na pořizování písemností, a to formou pronájmu (v souboru výroků usnesení RM 90-

1536/2014-2018); 

 

▪ žadatele, Gerimed – Prčice, zařadit do Sítě poskytovatelů sociálních služeb Středočeského 

kraje, neboť potřebnost jimi vykonávané služby v režimu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, je pro region vyhodnocena jako 

potřebná (RM 90-1537/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ s převodem finančních prostředků v povolené výši 258.577,00 Kč z Rezervního fondu 

organizace do Fondu investičního, a to pro případ příspěvkové organizace města Sedlčany, 

Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; IČO 70999058, činěný za účelem pokrytí 

financování vyvolané investice do vybavení technologických uzlů školní jídelny na Centrálním 

pracovišti a obou Odloučených pracovišť Mateřské školy Sedlčany, tj. nákupu třech kusů 

nerezových škrabek na brambory zn. ŠKBZ-6N, univerzálního robotu SP 60 SPAR 

a přídavného kotlíku o objemu 30 l s nástavci pro SP200, a to včetně dopravy, montáže 

a uvedení do provozu (RM 90-1529/2014-2018); 

 

▪ s přijetím daru do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, které obdarovaný subjekt použije 

pro výkon hlavní činnosti dle Zřizovací listiny. Celková hodnota daru je 42.437,99 Kč 

(232 svazků, z toho 231 knih a 1 audiokniha); (RM 90-1535/2014-2018); 

 

▪ s realizací projektu pod názvem „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany“, pro který 

byl v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) ve výzvě č. 46 



 

 

„Infrastruktura základních škol“ uvolněn finanční příspěvek ve výši 7.905.653,91 Kč (RM 90-

1540/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla: 

▪ o rozdělení zisku Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. za rok 2017 ve výši 192.008,12 Kč 

tak, že zisk v plné výši 192.008,12 Kč bude převeden na nerozdělený zisk minulých let 

(v souboru výroků usnesení RM 90-1532/2014-2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


