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

č. 20/2018-2022 ze dne 24 července 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 ze dne 26. června 2019 (RM č. 19/2018-2022) a doplňující zprávu 

o plnění úkolů průběžných (RM 20-356/2018-2022); 

 

▪ zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 

2019 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I. – VI. / 2019) s tím, že rozpočtové 

příjmy jsou ke dni účetní závěrky 30. června 2019 ve výši 145.702,87 tis. Kč, což představuje 

50,41 % plnění schváleného předpokladu rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 

30. června 2019 ve výši 106.334,49 tis. Kč, což představuje 36,90 % schváleného předpokladu 

rozpočtu (RM 20-357/2018-2022); 

 

▪ rozhodnutí ředitelky Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany, Komenského nám. č. p. 69, 

264 01 Sedlčany; IČO 70999104, o zvýšení platby za obědy o 2,00 Kč/oběd, a to v důsledku 

celoplošného zdražování potravin a neudržitelnosti stávající ceny neměnné od roku 2012 (RM 

20-369/2018-2022); 

 

▪ Zprávu o průběhu stavby „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ (RM 20-375/2018-

2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany: 

▪ schválit Kupní smlouvu č. UZSVM/SPB/5148/2019-SPBM uzavíranou mezi Českou 

republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako prodávajícím 

a městem Sedlčany, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej spoluvlastnického podílu 

ve výši id. ¼ pozemku  parc. č. 332/4 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za kupní cenu 10.000,00 Kč 

(v souboru výroků usnesení RM 20-358/2018-2022); 

 

▪ schválit Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

č. UZSVM/SPB/5301/2019-SPBM uzavíranou mezi Českou republikou – Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, jako převodcem a městem Sedlčany, jako 

nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ 

pozemku parc. č. 332/2 v k. ú. a obci Sedlčany (chodník v ulici Sedlecké); (v souboru výroků 

usnesení RM 20-358/2018-2022); 

 

▪ schválit prodej nemovitosti č. p. 85 v ulici Nádražní v Sedlčanech (objekt k bydlení), a to 

vybrané uchazečce, trvale bytem Prosenická Lhota, která v rámci zveřejněné soutěže (tzv. 

obálková metoda) podala nejvyšší nabídku v částce 4.909.000,00 Kč (RM 20-359/2018-2022). 

 



 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ ukončení smluvního vztahu o pronájmu části pozemku parc. č. 1084/25 v k. ú. a obci 

Sedlčany, tj. předzahrádka v lokalitě Na Severním sídlišti u provozovny č. p. 1153, a to 

Dohodou smluvních stran ke dni 24. července 2019. Poměrné nájemné za užívání pozemku 

bude uhrazeno pouze ke dni 30. června 2019 (RM 20-360/2018-2022); 

 

▪ Dodatek k dříve uzavřené Nájemní smlouvě na pronájem souboru nemovitostí (areál bývalého 

koupaliště), kterým se mění doba užívání z neurčité na dobu určitou, tj. do 31. prosince 2024 

s tím, že ostatní ujednání uzavřené Nájemní smlouvy zůstávají beze změny (RM 20-361/2018-

2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-6024308/1 (Sestrouň)“, mezi městem Sedlčany, jako budoucím povinným 

a společností ČEZ Distribuce, a. s., jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je právo 

zřídit věcné břemeno na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 740/1 v k. ú. Sestrouň, 

obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční 

soustavy, tj. kabelového vedení kNN pro č. parc. 601/1 v k. ú. Sestrouň. Za zřízení věcného 

břemene bude městu Sedlčany, jako budoucímu povinnému vyplacena jednorázová náhrada 

ve výši 5.000,00 Kč (včetně DPH); (RM 20-362/2018-2022); 

 

▪ uzavření krátkodobé Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi městem Sedlčany, 

jako pronajímatelem a firmou HSF Systém, a. s., se sídlem Lihovarská 689/40A, 718 00 Ostrava 

– Kunčičky, jako nájemcem. V souladu s ustanovením § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se jedná o pronájem prostor v objektu 

č. p. 160 v ulici Tyršova v Sedlčanech (I. patro), a to na dobu určitou ode dne 2. srpna 2019 

do dne 30. srpna 2019 za jednotkovou cenu ve výši 670,00 Kč/m2/rok (RM 20-363/2018-2022); 

 

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

č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 4/IV. patro), a to s FO, trvale bytem Sedlčany, 

264 01 Sedlčany, na dobu určitou, tj. od 1. srpna do 31. října 2019 (RM 20-364/2018-2022); 

 

▪ Nařízení města Sedlčany o vyhlášení záměru zadání zpracování lesních hospodářských osnov 

č. 1/2019, a to pro Zařizovací obvod Sedlčany – jih, tvořící katastrální území Chválov, 

Klučenice, Kojetín u Petrovic, Kosobudy, Koubalova Lhota, Mašov, Milešov nad Vltavou, 

Mokřany u Nechvalic, Obděnice, Orlické Zlákovice, Planá u Klučenic, Podskalí, Porešín, 

Přední Chlum, Voltýřov, Zadní Chlum a Žemličkova Lhota (v souboru výroků usnesení RM 

20-365/2018-2022); 

 

▪ přijetí darů do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, Kapitána Jaroše 482, 264 01 Sedlčany; 

IČO 71294694, které obdarovaný subjekt použije pro výkon hlavní činnosti dle Zřizovací 

listiny. Celková hodnota darů je 47.578,65 Kč (234 svazků, z toho 232 knih a 2 audioknihy); 

(RM 20-367/2018-2022); 

 

▪ nákup hasičského vozidla Mercedes-Benz 811D pro zásahovou jednotku JPO V Sestrouň, 

které je ve stavu k okamžitému využití při případném zásahu na likvidaci mimořádné situace 

a to dle akceptované nabídky na koupi vozidla za cenu 265.000,00 Kč včetně DPH (RM 20-

368/2018-2022); 

 

▪ dle předložených cenových nabídek, uzavření smluvního ujednání na práce technického 

dozoru investora na investiční akci „Městský park Sedlčany“ s uchazečem, Ing. Karlem 



 

 

Pelantem, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 72, 264 01 Sedlčany, IČO 71267921, za cenu 

38.750,00 Kč bez DPH (RM 20-371/2018-2022); 

 

▪ uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „LAS Taverny – umělé dráhy, sektory“ se 

subjektem VYSSPA Sports Technology s. r. o., sídlem Skladová č. p. 6, 326 00 Plzeň, IČO 

27967638. Předmětem tohoto Dodatku je změna v předmětu Smlouvy a ceny díla (RM 20-

372/2018-2022); 

 

▪ Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“ 

se subjektem 1. SčV, a. s., Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10; IČO 47549793. Předmětem 

tohoto Dodatku je změna doby plnění díla (RM 20-373/2018-2022); 

 

▪ poskytnutí dotace z příslušné kapitoly 5. „Ochrana a bezpečnost“, subkapitoly „Hasiči“, 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, a to ve výši 20.000,00 Kč žadateli SDH Sestrouň, 

se sídlem Sedlčany, Sestrouň č. p. 10, 264 01 Sedlčany; IČO 75106761, za účelem podpory 

hasičského dorostu a nákupu reprezentativních uniforem pro členy jednotky (RM 20-376/2018-

2022); 

 

▪ návrh Programu jednání Rady města Sedlčany na období druhého pololetí roku 2019, kterým 

jsou stanoveny termíny jednání a hlavní nosná programová témata a dále návrh předběžných 

termínů veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, který sestavil, předložil 

a aktualizoval pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany (RM 20-378/2018-2022); 

 

▪ žádanou úpravu povrchu (redukci zeleně) v prostou identifikovaném Žádostí č. j.: 

ST/14955/2019, a to za účelem benefičního koncertu, který pořádá Sedlčanská iniciativa 

reGENERACE z. s. dne 24. srpna 2019 v čase od 14 hodin v areálu parku Na Červeném Hrádku 

u Sedlčan. Úpravu zeleně provedou Sedlčanské technické služby, s. r. o. (RM 20-379/2018-

2022); 

 

▪ záměnu akce uvedené pod názvem „Solopysky – výměna původních řadů 1. část“ 

ve schváleném rozpočtu města Sedlčany pro rok 2019, Příloha č. 3 „Obnova a oprava 

vodohospodářského majetku“, za akci pod názvem „Ulice Růžová, výměna vodovodního 

a kanalizačního řadu“, a to z důvodu vyšší míry potřebnosti (v souboru výroků usnesení RM 

20-374/2018-2022); 

 

▪ výběr zhotovitele na akci „Ulice Růžová, výměna vodovodního a kanalizačního řadu“, kterým 

je 1. SčV, a. s., Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10 (v souboru výroků usnesení RM 20-

374/2018-2022); 

 

▪ finanční podporu ve výši 5.000,00 Kč subjektu, FO, Sedlčany, 264 01 Sedlčany, a to 

za podmínek uvedených v uzavírané Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory 

na akci pod názvem „Mistrovství ČR juniorů a dorostu v klasickém silovém trojboji“ 

(v souboru výroků usnesení RM 20-377/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala: 

▪ Nařízení města Sedlčany o vyhlášení záměru zadání zpracování lesních hospodářských osnov 

č. 1/2019 (v souboru výroků usnesení RM 20-365/2018-2022); 

 

▪ předchozí souhlas zřizovatele s přijetím účelového daru dvou kusů pylonových keramických 

tabulí (Triptych) v hodnotě daru výši 46.803,00 Kč pro 1. základní školu Sedlčany, se sídlem 



 

 

Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany, a to od dárce SRPDŠ při 1. ZŠ v Sedlčanech, z. s. 

(RM 20-366/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla: 

▪ o zadání prací veřejné zakázky na akci „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany – 

pomůcky“ firmě Vybavení škol, s. r. o., IČO 04514394, za cenu 885.154,00 Kč bez DPH, 

1.071.036,34 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 20-370/2018-2022); 

 

▪ o zadání prací akci pod názvem „Ulice Růžová, výměna vodovodního a kanalizačního řadu“ 

firmě 1. SčV, a. s., Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10, za cenu 399.999,00 Kč bez DPH 

(v souboru výroků usnesení RM 20-374/2018-2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


