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

č. 31/2018-2022 ze dne 18. prosince 2019 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 11 specifických usnesení, a to 

v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  

▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 4. prosince 2019 (RM č. 30/2018-2022) a doplňující zprávu 

o plnění úkolů průběžných (RM 31-541/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ Rozpočtové opatření č. 7/2019, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených 

rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na 

rok 2019 o částku ve výši 2.198,- tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 

o částku ve výši 100,- tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 294.480,- tis. 

Kč a výdaje po provedené úpravě budou činit celkem 292.282,- tis. Kč. Rozpočet po započítání 

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

provedených rozpočtových změn, bude přebytkový částkou 2.198,- tis. Kč (RM 31-542/2018-

2022); 

 

▪ uzavřít Dodatek č. 5 k původní Smlouvě o nájmu nebytových prostor (tělocvična) v objektu 

administrativní budovy Sedlčany č. p. 34, a to na dobu určitou do dne 30. června 2021, 

za podmínky navýšení nájemného v souvislosti s nárůstem cen (aktualizace nájemného se 

zohledněním inflace); (v souboru výroků usnesení RM 31-544/2018-2022); 

 

▪ podnájem bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 7/I. patro) na adrese bytového domu 

Sedlčany, Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu a podnájemcem bytu, 

a to na dobu určitou ode dne 1. ledna 2020 do dne 31. prosince 2020 (RM 31-545/2018-2022); 

 

▪ a to s účinností dne 1. dubna 2020 Ceník o výši úhrad za poskytované sociální služby městem 

zřízeným subjektem, Pečovatelskou službou Sedlčany, organizační složkou města Sedlčany, 

a to postupem podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (RM 31-546/2018-

2022); 

 

▪ na období prvního pololetí roku 2020 (1. ledna 2020 až 30. června 2020), Program jednání 

Rady města Sedlčany, kterým jsou stanoveny závazné termíny jednání tohoto orgánu města 

Sedlčany (harmonogram) a hlavní nosná programová témata jednání a dále návrh předběžných 

termínů pro svolání veřejných zasedání Zastupitelstva města Sedlčany na uvedené období, který 

sestavil a předložil pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany (RM 31-549/2018-2022); 

 

▪ vzorovou Smlouvu o poskytnutí podpory, tj. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

z Programu města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2020 



 

 

s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren odpadních vod“ (RM 31-550/2018-

2022); 

 

▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 Kč/rok 2019/nemovitost, kde příjemcem je 

osoba splňující kritéria potřebnosti (případ č. j.: SOC/24689/2019), definovaná ve smyslu 

zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě 

uzavřené Darovací smlouvy; celkem pro 1 případ činí jeho výše 800,00 Kč (RM 31-551/2018-

2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila schválit Zastupitelstvu města Sedlčany:  

▪ přijetí daru vlastnictví pozemků parc. č. 3020/43 o výměře 38 m2, parc. č. 3020/44 o výměře 

756 m2 a parc. č. 3136 o výměře 189 m2, vše druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany 

ZPF, v k. ú. a obci Sedlčany, o celkové výměře 983 m2, a to z vlastnictví dárce (FO) 

do vlastnictví města Sedlčany (obdarovaného). Nemovitosti jsou určeny na zhotovení 

společného zařízení, místní obslužné komunikace v rozvojové zóně (RM 31-543/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila:  

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, vypracovat a předložit k uzavření smluvních 

stran Dodatek č. 5 k původní Smlouvě o nájmu nebytových prostor (tělocvična) v objektu 

administrativní budovy Sedlčany č. p. 34 (v souboru výroků usnesení RM 31-544/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala souhlas:  

▪ se změnou sídla subjektu – NAŠLOSE, z. s., který bude nově sídlit na adrese objektu 

ve vlastnictví města Sedlčany, tj. multifunkční budova Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, 

264 01 Sedlčany, a to s účinností dne vydání tohoto usnesení (18. prosince 2019). Dřívější 

adresa spolku bude zrušena. Nápravu v evidencích provede na své náklady žadatel (RM 31-

547/2018-2022); 

 

▪ s dočasným zapojením prostředků Rezervního fondu příspěvkové organizace 1. základní škola 

Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany; IČO 47074299, 

na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s realizací projektu s podporou SFŽP ČR 

pod názvem „Přírodní zahrada na 1. základní škole Sedlčany“ ve výši 94.951,- Kč (v souboru 

výroků usnesení RM 31-548/2018-2022); 

 

▪ pro případ potřebnosti definované Žádostí, s případným zapojením Rezervního fondu a Fondu 

investic ve výši 100.000,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s projektem SFŽP ČR 

Výzva č. 9/2019 „Výsadba stromů“ podél cesty za vodárnou na Šiberném vrchu, pozemek 

parc.  č. 2914/4 v k. ú. a obce Sedlčany, a to pro případ Žádosti příspěvkové organizace 

1.  základní školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany; IČO 

47074299 (v souboru výroků usnesení RM 31-548/2018-2022). 

 

 


