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

č. 81/2014-2018 dne 21. února 2018 
 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 18 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 7. února 2018 

(RM č. 80/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 81-1340/2014-

2018); 

 

▪ zprávu a činnosti a plnění zadaných úkolů spojených se správou majetku města Sedlčany, 

který tvoří komplex sportovních areálů a zařízení a kterou přednesl s vybranými hospodářskými 

a dalšími statistickými ukazateli a údaji pan Pavel Bednář, ředitel příspěvkové organizace 

Sportovní areály Sedlčany (RM 81-1341/2014-2018); 

 

▪ navrhované rozhodnutí ředitelky Školní jídelny 2. základní školy Sedlčany, Příkrá č. p. 67, 

264 01 Sedlčany, činěné na pokrytí zvýšených provozních nákladů za rok 2017 se zapojením 

Rezervního fondu tvořeného příspěvkovou organizací pro takovéto případy ve výši 

47.903,56 Kč, neboť výnosy z prodeje služeb nedosáhly předpokladu roku 2017 (RM 81-

1350/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ uzavřít Smlouvu o nájmu pozemku mezi městem Sedlčany, jako pronajímatelem a Českou 

poštou, s. p., jako nájemcem, a to na dobu určitou v délce trvání 20 let, tj. do dne 31. prosince 

2038, za účelem vybudování bezpečnějšího bezbariérového přístupu (nájezdové rampy) 

objektu pobočky České pošty, s. p. v lokalitě ulice Nádražní, s tím, že pronajímatel přenechává 

nájemci do nájmu část pozemku parc. č. 218/3 o výměře 25,50 m2 za jednotkovou cenu 

10,00 Kč/m2/rok, tj. celkem 255,00 Kč/rok, a to za dalších podmínek ve smluvním ujednání 

uvedených (RM 81-1342/2014-2018); 

 

▪ v souladu s dříve uzavřenou Nájemní smlouvou označenou č. 045419-000-00 ze dne 

28. května 2012, kterou spolu uzavřeli město Sedlčany, jako pronajímatel a T-mobile Czech 

Republic, a. s., jako nájemce, navýšení nájemného za pronájem části pozemku parc. č. 186/1 

o výměře 100 m2 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany (pozemek užíván za účelem 

umístění nadzemního telekomunikačního vedení včetně opěrného bodu v Deštně), a to o 2,5 %, 

což představuje míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen za rok 2017. Nájemné nyní činí 102.808,00 Kč/rok (RM 81-1343/2014-

2018); 

 

▪ Žádost Sboru dobrovolných hasičů Sedlčany II (SDH II) o užívání vymezeného veřejného 

prostranství na náměstí T. G. Masaryka v Sedlčanech, a to za účelem pořádání akce „Dětského 

hasičského dne 2018“, která se uskuteční dne 5. května 2018 v době od 11:30 hodin 

do 17:30 hodin. V souladu s ustanovením článku 8 odst. 1) písm. c) obecně závazné vyhlášky 

města Sedlčany č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, je tato akce 

osvobozena od místního poplatku (RM 81-1344/2014-2018); 

 

▪ navrhovaný podnájem 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 a podnájemcem 

bytu, a to na dobu určitou do dne 31. prosince 2018 (smluvní ujednání); (RM 81-1345/2014-



 

 

2018); 

 

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

č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 2/III. patro), a to na dobu určitou, tj. ode dne 

1. března 2018 do dne 30. června 2018 (RM 81-1346/2014-2018); 

 

▪ návrh Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy 

činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu 

osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2018, 

evidenční číslo Smlouvy poskytovatele: S-231/SOC/2018, a to ze zdrojů Středočeského kraje. 

Výše dotace činí 940.000,00 Kč/rok 2018 (druh služby – pečovatelská služba); (RM 81-

1347/2014-2018); 

 

▪ z pozice výkonného orgánu města Sedlčany, převzít záštitu města Sedlčany nad pořádáním 

společenské a spolkové akce „Pálení čarodějnic 2018“, která bude organizována a pořádána 

Sborem dobrovolných hasičů II Sedlčany, a to v místě sportovního areálu Sedlčanské kotliny 

(RM 81-1348/2014-2018); 

 

▪ Žádost Sboru dobrovolných hasičů II Sedlčany o finanční podporu na výchovu mládeže, 

preventivní činnost v oblasti požární ochrany a rozvoj hasičství, označenou č. j.: ST/3427/2018 

(RM 81-1349/2014-2018); 

 

▪ 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 10 případů činí jejich výše 

8.000,00 Kč); (RM 81-1351/2014-2018); 

 

▪ předložené závěrečné vyhodnocení plnění tzv. „Plánu financování vodovodů a kanalizací 

města Sedlčany“ za rok 2017, který obsahuje potřebu a spotřebu prostředků vázaných 

na obnovu a opravy vodohospodářského majetku města Sedlčany, sestavené a předložené 

provozovatelem Městské vodovodní a kanalizační infrastruktury Sedlčany (společnost 1. SčV, 

a. s.); (RM 81-1353/2014-2018); 

 

▪ hlavního partnera města Sedlčany pro zajištění a provádění důstojných služeb pohostinství 

na akci Městské slavnosti ROSA 2018, kterým je na základě výběrového řízení firma 

spolupracující a zastupující Pivovar Lobkowicz, a to obchodní společnost Rybička – MV, s. r. 

o., se sídlem Mladá Vožice, Janovská č. p. 471, 391 43 Mladá Vožice; IČ 01749536 (v souboru 

výroků usnesení RM 81-1355/2014-2018); 

 

▪ se společností Rybička – MV, s. r. o., se sídlem Mladá Vožice, Janovská č. p. 471, 391 43 

Mladá Vožice; IČ 01749536, která zastupuje Pivovar Lobkowicz, uzavřít smluvní ujednání 

za účelem zajištění a provádění důstojných služeb pohostinství na akci Městské slavnosti 

ROSA 2018 (v souboru výroků usnesení RM 81-1355/2014-2018);  

 

▪ tzv. „Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností“, tj. vnitřní předpis města Sedlčany, 

a to s účinností dnem 1. dubna 2018 (v souboru výroků usnesení RM 81-1356/2014-2018); 

 

▪ akceptaci nabídky doporučené k výběru dodavatele služeb společností GDPR Systems, s. r. 

o., podanou za účelem poptávky města Sedlčany na zajištění očekávaných činností a služeb 



 

 

pro město Sedlčany, včetně jeho organizačních složek, příspěvkových organizací a obchodních 

společností, přijatou ve věci plnění nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů (v souboru výroků usnesení RM 81-1357/2014-2018); 

 

▪ se společností GDPR Systems, s. r. o. uzavřít smluvní ujednání na zajištění plnění nařízení 

Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (v souboru výroků usnesení 

RM 81-1357/2014-2018).  

 

Rada města Sedlčany vyjádřila souhlas:  

▪ s převodem nepotřebného hudebního nástroje (digitální klavír, model Bohemia BDP 850), 

a to bezúplatně z vlastnictví a evidence majetku Základní umělecké školy Sedlčany, 

příspěvkové organizace, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany 

do vlastnictví a evidence 1. základní školy Sedlčany, příspěvkové organizace, se sídlem 

Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany (RM 81-1352/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany vyjádřila předběžný souhlas:  

▪ s budoucím připojením města Bystřice na tzv. „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“, 

které město Bystřice plánuje realizovat za účelem zajištění dodávek pitné vody pro veřejnou 

potřebu uvedené lokality, a to za bližších podmínek, které budou stanoveny po předložení 

projektové dokumentace investora provozovateli vodovodu, tj. Městské teplárenské 

Sedlčany, s. r. o., případně budou definovány správním řízením (v souboru výroků usnesení 

RM 81-1354/2014-2018).   

 

Rada města Sedlčany zrušila:  

▪ své dřívější usnesení označené RM 78-1309/2014-2018, přijaté ve věci zamýšleného připojení 

města Bystřice na tzv. „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“ pro zásobování obce pitnou 

vodou z tohoto zdroje (v souboru výroků usnesení RM 81-1354/2014-2018); 

 

▪ vnitřní předpis pod názvem „Zásady postupu při přijímání a vyřizování stížností a petic 

došlých na Městský úřad Sedlčany v souladu se zákonem o obcích a zákonem o právu 

petičním“ ze dne 9. prosince 2002 (v souboru výroků usnesení RM 81-1356/2014-2018). 

 

 

   

 

 


