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

č. 17/2018-2022 dne 29. května 2019 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 24 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 15. května 2019 

(RM č. 16/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 17-287/2018-

2022); 

 

▪ Zprávu o činnosti, stavu zdravotní péče a záměrech provozovatele Nemocnice Sedlčany, 

sestavenou do formy prezentace a přednesenou panem Ing. Filipem Zítkem, provozním 

ředitelem společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., která je provozovatelem uvedeného 

zdravotnického zařízení (RM 17-288/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla:  

▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, v úplném a účinném znění, o zadání prací na akci „Klimatizace – rehabilitace“ firmě 

Ladislav Štefka – PROBIZ, s. r. o., IČO 28931688, za cenu 244.498,40 Kč bez DPH, 

tj.  295.843,06 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 17-289/2018-2022); 

 

▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, v úplném a účinném znění, o výběru zhotovitele na akci „Odvlhčení tanečního sálu 

č. p. 428 ZUŠ“, kterým je S-B, s. r. o.; IČO 25652362, za cenu 1.215.471,97 Kč bez DPH, 

tj.  1.470.721,08 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 17-297/2018-2022); 

 

▪ o výběru dodavatele stavby „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“, kterým je 

VYSSPA Sports Technology, s. r. o.; IČO 27967638, s nabídkovou cenou ve výši 

14.890.765,18Kč bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 17-298/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:  

▪ směnu pozemků mezi městem Sedlčany a Lesy České republiky, s. p., s tím, že město 

Sedlčany převede do vlastnictví uvedeného státního podniku nově vytvořený pozemek 

parc.  č. 219/3 o výměře 233 m2 (GP č. plánu 324-81/2019 ze dne 7. května 2019, ověřený KÚ 

pro Středočeský kraj, KP Příbram, pod č. PGB-837/2019-211) a naopak Lesy ČR, s. p. převede 

do vlastnictví města Sedlčany nově vytvořené pozemky parc. č. 774/3 o výměře 230 m2 a 

parc.  č. 774/4 o výměře 3 m2 (celkem 233 m2); (v souboru výroků usnesení RM 17-290/2018-

2022); 

 

▪ směnu pozemků s finančním vyrovnáním uzavřenou mezi městem Sedlčany a společností 

STROS Sedlčanské strojírny, a. s. s tím, že město Sedlčany daruje tomuto subjektu nově 

vytvořený pozemek parc. č. 2483/10 o výměře 93 m2, oddělený z původního pozemku 

parc.  č. 2483/7 v k. ú. Sedlčany (GP č. 2633-77/2019), a naopak uvedený subjekt daruje městu 

Sedlčany nově vytvořený pozemek parc. č. 2556/2 o výměře 158 m2, oddělený z původního 

pozemku parc. č. 2556 v k. ú. Sedlčany (GP č. 2635-76/2019) s tím, že rozdíl ve směňovaných 

pozemcích, který činí 65 m2, bude vyrovnán za jednotkovou cenu 20,- Kč/m2, tzn., že město 

Sedlčany uhradí společnosti STROS Sedlčanské strojírny, a. s. celkovou částku 1.300,- Kč; 

dále, aby v případě schválení Smlouvy o směně pozemků revokovalo své usnesení č. 215/2014-

2018 ze dne 18. září 2017, kterým bylo schváleno uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 



 

 

týkající se dotčeného pozemku parc. č. 2556 v k. ú. a obci Sedlčany, neboť Smlouva nebude 

realizována z důvodu navrhované směny pozemků (v souboru výroků usnesení RM 17-

291/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany zrušila: 

▪ své usnesení č. RM 67-1102/2014-2018 ze dne 23. srpna 2017, kterým bylo doporučeno 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní k části pozemku 

parc. č. 2556 v k. ú. Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 17-291/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-6013757/1 Sedlčany – 

Třebnice, kNN pro parc. č. 261/30“, mezi městem Sedlčany, jako povinným a společností ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 

zastoupené na základě plné moci č. PM/II-036/2019 ze dne 28. ledna 2019 společností 

ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako oprávněným, 

jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích v majetku města parc. č. 261/1, 

parc. č. 261/31 a parc. č. 261/34 v k. ú. Třebnice (osada Štileček), obec Sedlčany, a to za účelem 

zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. 

Za zřízení věcného břemene bude městu Sedlčany, jako budoucímu povinnému, vyplacena 

jednorázová náhrada ve výši 33.000,00 Kč (RM 17-292/2018-2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6007368/VB/004 

Sedlčany – propojení kNN, TS Sadová - Penny“, mezi městem Sedlčany, jako povinným 

a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 

405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci č. PM/II-110/2019 ze dne 7. března 2019 

společností Elektroštika, s. r. o., se sídlem U Družstva Ideál č. p. 13, 140 00 Praha 4, jako 

oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích v majetku města 

parc. č. 569/33 a parc. č. 570/1 v k. ú. Sedlčany, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, 

provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN 0,4 kV. 

Za zřízení věcného břemene bude městu Sedlčany, jako budoucímu povinnému, vyplacena 

jednorázová náhrada ve výši 30.300,00 Kč (RM 17-293/2018-2022); 

 

▪ s odvoláním se na dosavadní přístup města Sedlčany k prodeji doposud neprivatizovaných 

nájemních bytů v privatizovaných objektech (vizte usnesení č. RM 90-1526/2014-2018 ze dne 

27. června 2018, resp. RM 1-20/2018-2022 ze dne 21. listopadu 2018), aby s žadateli o prodej 

(stávající smluvní nájemci) bytu 3 + 1 (č. bytu 9/II. patro o výměře 108,6 m2) na adrese 

bytového domu Sedlčany, Havlíčkova č. p. 417, 264 01 Sedlčany, byla uzavřena Kupní 

smlouva, na základě které kupujícím v postavení smluvních uživatelů bude prodán výše 

uvedený byt za jednotkovou cenu 5.500,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 597.300,00 Kč 

(RM 17-294/2018-2022); 

 

▪ aby s žadatelem byla uzavřena Kupní smlouva, na základě které jako smluvnímu nájemci bude 

prodán byt velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 9/III. patro) na adrese bytového domu Sedlčany, 

Na Severním sídlišti II/659, 264 01 Sedlčany, za původní nabízenou jednotkovou cenu 

4.900,00 Kč/m2, tj. 66,8 m2 plochy za celkovou kupní cenu ve výši 327.320,00 Kč, což je 

v souladu s dosavadním přístupem města Sedlčany k prodeji neprivatizovaných bytů 

(v souboru výroků usnesení RM 17-295/2018-2022); 

 

▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 2/2019, a to v plném rozsahu všech aktuálních 

a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je snížení příjmů rozpočtu města 



 

 

Sedlčany na rok 2019 o částku ve výši 188,00 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2019 o částku ve výši 1.968,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 

289.030,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 288.161,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání 

tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 včetně dříve 

provedených rozpočtových změn bude přebytkový částkou 869,00 tis. Kč (RM 17-296/2018-

2022); 

 

▪ objednat studii přístavby objektu Základní umělecké školy Sedlčany v rozsahu 1. a 2. 

výkonové fáze za cenu podle nabídky Mgr. A. Marka Topiče, Dvořákova č. p. 518, 353 01 

Mariánské Lázně; číslo autorizace ČKA: 3576; za souhrnnou cenu 160.000,00 Kč (RM 17-

299/2018-2022); 

 

▪ zvláštní výdaj z kapitoly „Všeobecná veřejná správa“ rozpočtu města Sedlčany, a to 

na podporu výkonu státní správy v oblasti myslivosti ve výši 10.000,00 Kč pro rok 2019 

ve prospěch akce „Chovatelské přehlídky trofejí za myslivecký rok 2018“, kterou pořádá 

Českomoravská myslivecká jednota, zájmový spolek, Okresní myslivecký spolek Příbram, 

pobočný spolek Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.; IČO 67777635, se sídlem Příbram, 

Čs. armády č. p. 12, 261 01 Příbram (RM 17-300/2018-2022); 

 

▪ podporu Žádosti z rozpočtu města Sedlčany pro rok 2019 č. j.: MST/4768/2019, a to 

ve prospěch akce pod názvem „Výstava historických vozidel v rámci Městských slavností 

ROSA 2019“, předloženého subjektem Veterán klub Sedlčany, občanské sdružení, ve výši 

dotace 5.000,00 Kč, a to v rámci rozpočtu programu Městských slavností ROSA 2019 (RM 17-

301/2018-2022); 

 

▪ a to na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, doručené 

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, finanční podporu ve výši 

5.000,00 Kč, za podmínek uvedených v uzavírané Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

finanční podpory na akci pod názvem „ME ve sportovním aerobiku a fitness 2019 v Krakově“.  

(v souboru výroků usnesení RM 17-302/2018-2022); 

 

▪ a to na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, doručené 

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, finanční podporu ve výši 

5.000,00 Kč, a to za podmínek uvedených v uzavírané Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

finanční podpory na akci pod názvem „Závod ve sportovním aerobiku“ (v souboru výroků 

usnesení RM 17-303/2018-2022); 

  

▪ podporu Žádosti z rozpočtu města Sedlčany pro rok 2019 č. j.: MST/1552/2019, a to 

ve prospěch projektu předloženého subjektem Dračí lodě Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, 

Konečná č. p. 158, 264 01 Sedlčany; IČO 06645984, ve výši dotace 5.000,00 Kč, a to v rámci 

rozpočtu programu Městských slavností ROSA 2019 (RM 17-304/2018-2022); 

 

▪ účelové využití přeplatku za spotřebu tepelné a elektrické energie ve výši 120.199,20 Kč 

pro případ subjektu 2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, se sídlem Příkrá č. p. 67, 

264 01 Sedlčany, který je tímto určen na akci „Rekonstrukce prostor pro Školní družinu“, 

tj.  na podlahy, obložení, malování a zakoupení nábytku (RM 17-306/2018-2022); 



 

 

 

 

▪ účelové využití přeplatku za spotřebu tepelné a elektrické energie ve výši 26.306,15 Kč 

pro případ subjektu 1. základní škola Sedlčany, se sídlem Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 

Sedlčany, který je tímto určen na akci „Nákup keramické pylonové tabule na 2. stupeň základní 

školy (RM 17-307/2018-2022); 

 

▪ realizaci projektu v rámci tzv. Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 

pod pracovním názvem „Revitalizace nádrže Na Potůčku“ na pozemcích ve vlastnictví města 

Sedlčany a to za finanční spoluúčasti města v minimální částce 250.000,00 Kč (RM 17-

309/2018-2022); 

 

▪ předložený návrh Darovací smlouvy, kterou město Sedlčany na základě dřívějšího usnesení 

Zastupitelstva města Sedlčany přijímá dar do výše 8.000.000,00 Kč na podporu výstavby 

Městského parku Sedlčany od dárce Maranatha, z. s., se sídlem Jemnická 887/4, Praha 4, IČO 

26585065 (RM 17-310/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zajistit, aby výše mezi žadatelem o koupi bytu 

č. 9/III. patro na adrese bytového domu Sedlčany, Na Severním sídlišti II/659, 264 01 Sedlčany 

a investorem oprav byla uzavřena Smlouva o příspěvku na úpravu bytu ve výši 103.558,00 Kč, 

který bude spolu s kupní cenou bytu uhrazen před uzavřením Kupní smlouvy na převod 

vlastnictví předmětného bytu (v souboru výroků usnesení RM 17-295/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ podle ustanovení § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidel, 

ve znění pozdějších předpisů, s přijetím účelového daru ve výši 20.000,00 Kč pro 2. základní 

školu – Školu Propojení Sedlčany, se sídlem Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany, který je určen 

na podporu projektu pod názvem „100 let republiky a příjezd Tomáše G. Masaryka do Sedlčan“ 

od dárce Nadační fond Patronát Sedlčansko, se sídlem Vysoký Chlumec č. p. 31, 262 52; IČO 

26428326 (v soboru výroků usnesení RM 17-305/2018-2022); 

 

▪ s převodem finančních prostředků v povolené výši 17.000,00 Kč z Fondu rezerv organizace 

do Fondu investičního, a to pro případ Žádosti příspěvkové organizace Školní jídelny 

1. Základní školy Sedlčany, se sídlem Komenského náměstí č. p. 69, 264 01 Sedlčany; 

IČO 70999104, činěné za účelem využití prostředků na financování údržby prostor objektu 

školní jídelny (RM 17-308/2018-2022). 

 

 

 

 


