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

č. 79/2014-2018 dne 24. ledna 2018 
 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 17 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 10. ledna 2018 

(RM č. 78/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 79-1314/2014-

2018); 

 

▪ přednesenou Zprávu pod názvem „Závěrečný účet – Výsledky hospodaření za rok 2017 

(ve skladbě „Příjmy; „Výdaje“ včetně příloh a přehledu RO č. 1 – RO č. 11/2017)“ 

a doporučila takto koncipovanou Zprávu o výsledcích hospodaření předložit Zastupitelstvu 

města Sedlčany k řádnému projednání, a to na jeho nejbližším zasedání. Příjmy dosáhly 

ve sledovaném rozpočtovém období roku 2017 celkové výše 189.046,61 tis. Kč (99,80 %) 

a výdaje celkové výše 162.950,53 tis. Kč (94,89 %). Rozpočet města Sedlčany za rok 2017 byl 

uzavřen jako přebytkový v částce 26.096,08 tis. Kč (RM 79-1315/2014-2018); 

 

▪ informace o stavu realizace, provádění a dílčích výsledcích hardwarově – softwarového auditu 

a využívání prostředků ICT podpory a bezpečnosti úředních výkonů a dat na Městském úřadu 

Sedlčany (RM 79-1323/2014-2018); 

 

▪ rozhodnutí ředitelky Školní jídelny 1. základní školy Sedlčany učiněné ve smyslu zákona 

č. 250/2000 Sb., § 32 odstavce č. 3, které svědčí o potřebě zapojení Fondu odměn tvořeného 

příspěvkovou organizací pro uvedený případ ve výši 13.581,00 Kč ke krytí překročení 

stanoveného objemu prostředků na platy (RM 79-1327/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ Žádost Sdružení obcí Sedlčanska o pronájem veřejného prostranství na náměstí T. 

G. Masaryka v Sedlčanech, a to ve dnech 31. března, 9. června, 15. září a 15. prosince 2018 

za účelem pořádání tzv. „Farmářských trhů“. V souladu s ustanovením čl. 8 odst. 1) písm. c) 

obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství se výše uvedené akce osvobozují od místního poplatku (RM 79-1316/2014-2018); 

 

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

č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to s uživatelkou přístřeší, trvale hlášenou na adrese ohlašovny 

Městského úřadu Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, na dobu určitou, 

tj. do dne 30. června 2018 (RM 79-1320/2014-2018); 

 

▪ uzavřít Smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, v objektu Městského muzea 

Sedlčany, a to v souvislosti s konáním druhého kola voleb Prezidenta České republiky 2018, 

které budou probíhat ve dnech 26. a 27. ledna 2018, a to za účelem zajištění a zabezpečení 

zdárného a důstojného průběhu voleb a volební místnosti pro volební okrsek č. 2 (RM 79-

1321/2014-2018); 

 

▪ uzavřít Smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, v objektu Kulturního domu 

Josefa Suka Sedlčany, a to v souvislosti s konáním druhého kola voleb Prezidenta České 

republiky 2018, které budou probíhat ve dnech 26. a 27. ledna 2018, a to za účelem zajištění 



 

 

a zabezpečení zdárného a důstojného průběhu voleb a volební místnosti pro volební okrsek č. 3 

a č. 4 (RM 79-1322/2014-2018); 

 

▪ spoluúčast města Sedlčany na projektu ze segmentu volného času a primární prevence 

Středočeského kraje s využitím na opravu sportovních prvků Skateparku Sedlčany ve výši 20 

% předpokládaného rozpočtu, a to do maximální částky ve výši 100.000,00 Kč spoluúčasti 

města Sedlčany z rozpočtu na rok 2018 (v souboru výroků usnesení RM 79-1324/2014-2018); 

 

▪ spoluúčast města Sedlčany z rozpočtu na rok 2018 na realizaci Projektu „SUKOVY 

SEDLČANY – 54. ročník hudebního festivalu“ v potřebné procentuální výši z celkových 

nákladů předpokládaného rozpočtu podle podávané Žádosti (v souboru výroků usnesení RM 

79-1325/2014-2018); 

 

▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 Kč/rok 2018/nemovitost, kde příjemci jsou 

osoby splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové 

povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy, 

a to pro každý schválený dar (případ) samostatně (celkem pro 25 případů činí jejich výše 

20.000,00 Kč; č. j.: SOC/1706/2018; SOC/1412/2018; SOC/1894/2018; SOC/1908/2018; 

SOC/1734/2018; SOC/1375/2018; SOC/1738/2018; SOC/1698/2018; SOC/1736/2018; 

SOC/1696/2018; SOC/1410/2018; SOC/949/2018; SOC/1377/2018; SOC/1162/2018; 

SOC/1241/2018; SOC/913/2018; SOC/1163/2018; SOC/1164/2018; SOC/245/2018; 

SOC/1152/2018; SOC/1157/2018; SOC/1159/2018; SOC/734/2018; SOC/870/2018; 

SOC/828/2018); (RM 79-1330/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany doporučila: 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit bezúplatný převod pozemků parc. č. 658/1 o výměře 

946 m2 a parc. č. 659/6 o výměře 34 m2, oba druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

ostatní komunikace v k. ú. a obci Sedlčany, a to na základě návrhu Smlouvy o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. ÚZSVM/SPB/245/2018-SPBM, kterou se 

předmětné pozemky doposud uvedené na LV 60000 pro převodce, tj. Českou republiku – Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, převádějí na město Sedlčany (RM 79-

1317/2014-2018); 

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany, aby prodej bytů situovaných v bytových domech č. p. 1172, 

č. p. 1173, č. p. 1174 a č. p. 1175 byl realizován za jednotkovou cenu v navrhované výši 

5.200,00 Kč/m2 (v souboru výroků usnesení RM 79-1318/2014-2018); 

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej městského bytu velikostní kategorie 1+1 

na adrese bytového domu Sedlčany, U Školky č. p. 738, 264 01 Sedlčany (č. bytu 2/I. patro 

o výměře 40,40 m2), a to manželům, kteří podali druhou nejvyšší nabídku, tj. 703.000,00 Kč, 

neboť fyzická osoba (uchazeč), od své (nejvyšší podané) nabídky ve výši 755.000,00 Kč 

odstoupila (RM 79-1319/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

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

řádně zveřejnil záměr města Sedlčany týkající se zamýšleného prodeje bytů MBF v ulici 

Západní, a to bytů v bytových domech Sedlčany č. p. 1172, č. p. 1173, č. p. 1174 a č. p. 1175 

(v souboru výroků usnesení RM 79-1318/2014-2018).  

 

 



 

 

Rada města Sedlčany souhlasila: 

▪ s podáním Žádosti na finanční podporu ze zdrojů Fondu sportu, volného času a primární 

prevence Středočeského kraje s využitím na opravu sportovních prvků Skateparku Sedlčany 

(v souboru výroků usnesení RM 79-1324/2014-2018); 

  

▪ s realizací Projektu „SUKOVY SEDLČANY – 54. ročník hudebního festivalu“ a podáním 

Žádosti o finanční pomoc na podporu tohoto projektu ze zdrojů Fondu kultury a obnovy 

památek v rámci Tematického zadání Podpora Kultury Středočeského kraje (v souboru výroků 

usnesení RM 79-1325/2014-2018);  

 

▪ podle ustanovení § 37b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s přijetím daru ve výši 1.000,00 Kč od subjektu 

Multikulturní centrum Praha, z. s., se sídlem Praha, Prokopova č. p. 9, 130 00 Praha 3; 

IČ 70098085, a to na nákup pomůcek a materiálu (např. papír, nůžky, lepidla, barvy, aj.), které 

obdarovaný využije v projektu „Světová škola, Vzděláváním pedagogických pracovníků 

k prevenci stereotypů v GRV“, činěné v 1. základní škole Sedlčany, která je v postavení 

obdarovaného (RM 79-1326/2014-2018); 

 

▪ podle ustanovení § 37b odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s přijetím daru ve výši 7.841,00 Kč od společnosti Život 

dětem, o. p. s., se sídlem Lindnerova č. p. 6, 180 00 Praha 8; IČ 70105031, a to na nákup 

učebních pomůcek a zařízení pro výuku, činěné ve 2. základní škole – Škole Propojení 

Sedlčany, která je v postavení obdarovaného (RM 79-1328/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany stanovila: 

▪ termín pro svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany na dne 26. února 2018 

v čase od 17:00 hod., které se uskuteční na obvyklém místě ve Společenském sále Kulturního 

domu Josefa Suka Sedlčany (RM 79-1329/2014-2018). 

 


