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

č. 22/2018-2022 ze dne 21. srpna 2019 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 19 specifických usnesení, a to 

v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  

▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 7. srpna 2019 (RM č. 21/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných (RM 22-392/2018-2022); 

 

▪ přednesenou Zprávu ze 14. kontrolního dne stavby „Modernizace přestupního terminálu 

Sedlčany“, který proběhl dne 15. srpna 2019, a to v plném rozsahu bez připomínek (RM 22-

406/2018-2022); 

 

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

70999058, pro školní rok 2019 / 2020, kterou sestavila a předložila paní Bc. Milena Říčařová, 

ředitelka příspěvkové organizace. Celkem bylo přijato 60 dětí (RM 22-409/2018-2022); 

  

▪ soubor organizačních opatření vydaných paní Bc. Milenou Říčařovou, ředitelkou Mateřské 

školy Sedlčany, příspěvkové organizace, ve věci stanovení výše úplaty za předškolní 

vzdělávání na školní rok 2019 /2020. Příspěvek za jedno dítě na měsíc je pro rok 2019 / 2020 

stanoven částkou 350,00 Kč/měsíc/dítě (RM 22-410/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ Rozpočtové opatření č. 3/2019, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených 

rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření bylo zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2019 o částku ve výši 1.183,00 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 

2019 o částku ve výši 566,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě činí celkem 

290.213,00 tis. Kč; výdaje činí celkem 288.727,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto 

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

rozpočtových změn je přebytkový částkou 1.486,00 tis. Kč (RM 22-393/2018-2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o nájmu pozemku“, mezi městem Sedlčany, jako nájemcem a Lesy České 

republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, resp. 

Lesní závod Konopiště, Želetinka č. p. 12, 256 01 Benešov u Prahy, jako pronajímatelem, 

jejímž předmětem je pronájem pozemků parc. č. 2405/7 o výměře 50 m2 a parc. č. 2405/6 

o výměře 703 m2 v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov, které se nacházejí pod vodojemem 

a čerpací stanicí ve vlastnictví nájemce (příslušenství související s provozem Přivaděče pitné 

vody Benešov – Sedlčany); (RM 22-398/2018-2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6006935/2, Třebnice – 

výměna TS BD - 4120“, mezi městem Sedlčany, jako povinným a společností ČEZ Distribuce, 

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



 

 

jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, 

parc. č. 219 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 

a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. jednosloupová TS a uzemnění. Za zřízení věcného 

břemene bude městu Sedlčany vyplacena jednorázová náhrada ve výši 18.100,00 Kč (včetně 

DPH); (RM 22-399/2018-2022); 

 

▪ na rekonstrukci chodníku poškozeného přístavbou 2. základní školy – Školy Propojení 

Sedlčany částku ve výši poloviny předpokládané celkové ceny akce, tj. podíl města Sedlčany 

za nabídkovou cenu 170.641,00 Kč s DPH financovanou z rozpočtu města Sedlčany (RM 22-

407/2018-2022); 

 

▪ prodej publikace pod názvem „Stopa dějin Sedlčanky“, vydávané městem Sedlčany 

ve spolupráci s autorem díla k příležitosti 125. výročí uvedení do provozu železniční tratě 

Olbramovice – Sedlčany za prodejní cenu 50,00 Kč/ks (RM 22-408/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila schválit Zastupitelstvu města Sedlčany:  

▪ bezúplatný převod pozemků parc. č. 3071/6, parc. č. 3071/7, parc. č. 3072/5, parc. č. 3074/19 

a parc. č. 3074/20 v k. ú. a obci Sedlčany (pozemky nacházející se pod stavbou vodního díla – 

retenční nádrže), a to z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města 

Sedlčany (RM 22-394/2018-2022); 

 

▪ prodej části původního pozemku parc. č. 144/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití neplodná půda, v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, manželům do SJM, trvale 

bytem Solopysky, tj. nově vytvořeného pozemku parc. č. 144/22 o výměře 219 m2 

za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tzn. za celkovou kupní cenu 21.900,00 Kč (v souboru 

výroků usnesení RM 22-395/2018-2022); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 1395, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsobem využití 

společný dvůr o výměře 139 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to do podílového spoluvlastnictví 

dvou manželských párů, oba trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2, 

tj.  za celkovou kupní cenu 69.500,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 22-396/2018-2022); 

 

▪ a to v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, návrh na změnu hranic katastrálních území 

v katastru města Sedlčany, a to hranice mezi katastrálním územím Sestrouň a katastrálním 

územím Sedlčany s tím, že pozemky parc. č. 272/14, parc. č. 272/15, parc. č. 272/16, parc. 

č.  272/17, parc. č. 272/23, parc. č. 272/2, parc. č. 272/3, parc. č. 272/4, parc. č. 272/5, parc. 

č.  272/18, parc. č. 272/19, parc. č. 272/20, parc. č. 272/21, parc. č. 272/13, parc. č. 297/13, 

parc. č. 297/15, parc. č. 268/2, parc. č. 268/1, parc. č. 267/9, parc. č. 267/10 a parc. č. 267/8, 

dosud evidované pro k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, budou nově vedeny v evidenci katastru 

nemovitostí v k. ú. a obci Sedlčany (RM 22-397/2018-2022); 

 

▪ přijetí daru vlastnictví pozemku od současných spoluvlastníků, tj. pozemku parc. č. 2987/62, 

druhem pozemku orná půda o výměře 792 m2 v k. ú. a obci Sedlčany a zároveň zřízení věcného 

břemene spočívající v umístění vodovodního řadu, jeho zřízení a provozování, včetně práva 

vstupu a vjezdu na pozemcích ve vlastnictví dvou FO parc. č. 2987/79 a parc. č. 2987/80 v k.  ú. 

a obci Sedlčany (RM 22-400/2018-2022); 

 



 

 

▪ výkup pozemku parc. č. 3038/52, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití silnice, 

o výměře 40 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za celkovou 

kupní cenu 6.000,00 Kč (RM 22-401/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ s přijetím dotace ve výši 100.000,00 Kč pro Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, 

příspěvkovou organizaci města Sedlčany, na rok 2019 ze zdrojů Středočeského kraje, Fondu 

kultury a obnovy památek – oblast Podpora kultury (Žádost č. KUL/KUL/036829/2019); (RM 

22-402/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla: 

▪ o umístění nápojového prodejního automatu a automatu na pokrmy do objektu autobusového 

terminálu v Sedlčanech a o výběru provozovatele (IČO 41947029); (v souboru výroků usnesení 

RM 22-403/2018-2022); 

 

▪ na akci pod názvem „Přístavba 2. ZŠ Sedlčany – nábytek“ o zadání dodávek a prací firmě 

SANTAL, spol. s r. o.; IČO 42408121, za cenu 248.076,50 Kč bez DPH, tj. 300.172,57 Kč 

vč.  DPH (v souboru výroků usnesení RM 22-404/2018-2022); 

 

▪ na akci „Rekonstrukce chodníku u bytového domu Sedlčany, U školky č. p. 725 – 727“ 

o zadání prací firmě Údržba silnic, s. r. o.; IČO 61681199, za cenu 257.216,24 Kč bez DPH, 

tj.  311.231,65 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 22-405/2018-2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


