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

č. 36/2018-2022 ze dne 4. března 2020 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 16 specifických usnesení, a to 

v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  

▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 19. února 2020 (RM č. 35/2018-2022) a doplňující zprávu 

o plnění úkolů průběžných (RM 36-630/2018-2022); 

 

▪ zprávu o 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, údaji a výkony pan Pavel Bednář, ředitel příspěvkové 

organizace města Sedlčany Sportovní areály Sedlčany a zároveň předběžnou zprávu 

o výsledcích hospodaření příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany za rok 2019, která 

je připravena k prověření hospodaření auditorem (v souboru výroků usnesení RM 36-

631/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit: 

▪ uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci náhradního přístupu“, která v souvislosti 

s plánovanou stavbou dálnice D3, úseku 0304 Václavice – Voračice, řeší zajištění náhradního 

přístupu k vodojemu na pozemku parc. č. 250/4 v k. ú. Bezmíř, obec Vojkov, který je 

ve vlastnictví města Sedlčany a je součástí stavby „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“. 

Uzavření uvedené Smlouvy je ze strany města Sedlčany podmíněno tím, že stavba bude předána 

městu, jakožto vlastníku stavby „Náhradního přístupu“, v souladu s ust. § 38 odst. 1 zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tzn. bezúplatným 

převodem po kolaudaci stavby (RM 36-632/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 
▪ smluvnímu uživateli (fyzické osobě) uzavření Smlouvy o podnájmu se společností Nápoje 

SP, s. r. o.; IČO 03475697, a to nebytových prostor, tj. prostor sloužících k podnikání 

ve vlastnictví města Sedlčany, které se nacházejí v objektu budovy Sedlčany, ulice 28. října 

(v souboru výroků usnesení RM 36-633/2018-2022); 

 

▪ odstranit vysoké kamenné obruby instalované při okraji parkoviště osobních vozidel 

na náměstí T. G. Masaryka podél obchodního domu „Rozvoj“, čímž bude zajištěn 

bezproblémový přechod osob od/do vozidel zde zaparkovaných, aniž by bylo nutné vstupovat 

do vozovky (RM 36-644/2018-2022); 

 

▪ na základě uplatněných Žádostí fyzických osob v počtu 11 případů (podrobně uvedeno 

v příslušných spisech vedených na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; 

č. j.: SOC/3892/2020; č. j.: SOC/3895/2020; č. j.: SOC/4047/2020; č. j.: SOC/4048/2020; 

č. j.: SOC/4050/2020; č. j.: SOC/4416/2020; č. j.: SOC/4418/2020; č. j.: SOC/4527/2020; 



 

 

č. j.: SOC/4578/2020; č. j.: SOC/4579/2020 a č. j.: SOC/4794/2020), poskytnutí finančního 

daru v max. výši 800,00 Kč/rok 2020/nemovitost, kde příjemcem je osoba splňující kritéria 

potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální 

odpad. Dary budou vyplaceny na základě uzavřené Darovací smlouvy, a to pro každý schválený 

dar (případ) samostatně (celkem pro 11 případů činí jejich výše 8.800,- Kč); (RM 36-645/2018-

2022). 

  

Rada města Sedlčany vydala souhlas: 
▪ k prodeji nepotřebného movitého majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 2. základní 

škola – škola Propojení Sedlčany, respektive k převodu vlastnictví nepotřebné kopírky Canon 

– i mage RUNNER 2520 (rok pořízení 2013) do vlastnictví jiné osoby, přičemž obdržené 

finanční prostředky budou zdrojem Fondu investic příspěvkové organizace (RM 36-634/2018-

2022); 

 

▪ k návrhu subjektu 2. základní škola – škola Propojení Sedlčany, Příkrá č. p. 67, příspěvková 

organizace, na využití součtu přeplatku záloh topné sezóny a spotřeby elektrické energie za rok 

2019 v celkové výši 87.750,84 Kč, spočívající v použití uvedené částky obou zůstatků 

na realizaci odhlučnění školních tříd (RM 36-635/2018-2022); 

 

▪ se zněním návrhu smluvních ujednání o posílení příkonu odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 20_SOP_01_4121628732 (kaple 

Solopysky) a snížení příkonu odběrného místa na objektu klubovny Solopysky č. p. 53, číslo 

20_SOP_01_4121622927 s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s. 

(v souboru výroků usnesení RM 36-637/2018-2022); 

 

▪ s účastí advokátů Advokátní kanceláře Svoboda, Nádražní 2495/20, 301 00 Plzeň, na jednání 

před Krajským soudem v Brně, se sídlem Rooseveltova č. p. 16, dne 12. března 2020, kterého 

budou přítomni v zastoupení města Sedlčany. Projednávána bude žaloba proti rozhodnutí 

Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ze dne 24. září 2018, č. j.: ÚHOS-R0123/2018/VZ-

27678/2018322/LKa (v souboru výroků usnesení RM 36-638/2018-2022); 

 

▪ na základě ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a ostatní 

báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko k Plánu otvírky, přípravy a dobývání 

povrchovým způsobem, Kamenolom Deštno – Změna č. 2, DP Solopysky I (Deštno), bez 

námitek, a to za předpokladu, že budou dodrženy všechny podmínky stanovené v rozhodnutí 

OBÚ ze dne 27. července 2018; č. j.: SBS 36951/2017/OBÚ-02/6 a souvisejícího rozhodnutí 

Městského úřadu Sedlčany ze dne 6. ledna 2020 č. j.: OVÚP-22861/2019/Vo (RM 36-

639/2018-2022); 

 

▪ že v případě nákupu chemickotechnologického kontejneru na vybavení Hasičského 

záchranného sboru Středočeského kraje, Územního odboru Příbram, kterého pořízení podporují 

města a obce okresu Příbram, nebude tento majetek výhradně sloužit Hasičskému záchrannému 

sboru Středočeského kraje, Územnímu odboru Příbram, stanici Sedlčany (v souboru výroků 

usnesení RM 36-640/2018-2022); 

 

▪ použitím znaku města Sedlčany, případně loga města Sedlčany, a to ve prospěch Hasičského 

záchranného sboru Středočeského kraje, se sídlem Jana Palacha č. p. 1970, 272 01 Kladno, IČO 

7088537, a to pro účely vydání pamětní brožury mapující především historii profesionálního 

hasičstva ve městě Sedlčany (RM 36-641/2018-2022); 

 



 

 

▪ s použitím znaku města Sedlčany ve prospěch reklamní agentury KOMPAKT spol. s r. o, se 

sídlem Poděbrady, Opletalova č. p. 683, 290 01 Poděbrady, IČO 49551027, a to pro účely 

vydání kartografické mapy města Sedlčany a reklamní prezentace místních firem s aktualizací 

údajů pro rok 2020 (RM 36-641/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany odstupuje: 
▪ od původní Žádosti o dotaci projektu „Oprava místní komunikace Víta Nejedlého – Petra 

Bezruče, Sedlčany“ uplatněné v programu 17D8220 - PODPORA OBCÍ S 3001 - 10000 

OBYVATELI DT 117D8220A, Podpora obnovy místních komunikací, neboť podmínky 

poskytovatele dotace (MMR ČR) nezohledňující potřebu úpravy harmonogramu plnění, nejsou 

akceptovatelné a nelze je při dobré vůli v legislativním prostředí ČR splnit (RM 36-636/2018-

2022). 

 

Rada města Sedlčany ruší: 
▪ zahraniční cestu zástupců a občanů města Sedlčany do Francie (Taverny), a to s ohledem 

na doporučení a reflexi postoje Bezpečnostní rady vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR 

vydaná k výskytu a šíření viru označovaného jako COVID-19 v Evropě (RM 36-643/2018-

2022). 

 


