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Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM 
č. 38/2018-2022 ze dne 22. dubna 2020 
 
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 18 specifických usnesení, a to 
v následném členění jednotlivých výroků. 
 
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  
▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 25. března 2020 (RM č. 37/2018-2022) a doplňující zprávu 
o plnění úkolů průběžných (RM 38-665/2018-2022); 
 
▪ přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města 
Sedlčany na rok 2020 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I. – III. / 2020) 
s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 31. března 2020 ve výši 
60.351,03 tis. Kč, což představuje 24,71 % plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje 
(čerpání) jsou ke dni 31. března 2020 ve výši 42.397,91 tis. Kč, což představuje 17,38 % 
schváleného předpokladu rozpočtu (RM 38-666/2018-2022); 
 
▪ zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za uplynulé 
hospodářské období ode dne 1. ledna 2019 do dne 31. prosince 2019 se závěrečným výrokem 
auditora – bez výhrad, chyb a nedostatků a dále doporučila její postoupení k projednání 
Finančnímu výboru Zastupitelstva města Sedlčany a následně Zastupitelstvu města Sedlčany 
(RM 38-667/2018-2022); 
 
▪ zprávu o stavu prostředí a výkonu činnosti orgánů města Sedlčany v době vyhlášeného 
nouzového stavu a zprávu o činnosti Krizového štábu města Sedlčany, který se pravidelně 
schází, nyní 1x za den od 31. března 2020. Doposud je čerpání finančních prostředků 
v souvislosti s nezbytnými náklady nouzového stavu vyčísleno částkou 213.648,- Kč (RM 38-
668/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany vydala souhlas:  
▪ s pozastavením realizace plánované investiční akce s názvem „Nová komunikace 
Na Morávce“ (položka uvedená v Příloze č. 1 schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 
2020 za částku 1.850,- tis. Kč) a akce s názvem „Školní jídelna 2. základní školy, rekonstrukce 
prostor výdeje jídla“ (položka uvedená na řádku 102 schváleného rozvrhu rozpočtu města 
Sedlčany na rok 2020 za částku 2.500,- tis. Kč), a to s ohledem na soubor připravovaných 
úsporných opatření nad schváleným rozpočtem roku 2020; (RM 38-669/2018-2022); 
 
▪ s podáním odůvodněných námitek proti výsledku administrativního ověření Žádosti o platbu 
dotace na vyhotovenou akci Modernizace přestupního terminálu Sedlčany, které byly sestaveny 
především s využitím zákonných ustanovení procesu o zadávání veřejných zakázek (v souboru 
výroků usnesení RM 38-670/2018-2022); 
  



 
 

▪ s uzavřením „Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 4121457157“ mezi městem Sedlčany, jako 
budoucím prodávajícím a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku 
parc. č. 1175/2 a části pozemku parc. č. 1175/1 o celkové výměře cca 25 m2, vše v k. ú. a obci 
Sedlčany (v ulici Švermova), a to za účelem vybudování nové distribuční trafostanice; 
po kolaudaci stavby je nutno záměr prodeje řádně zveřejnit a následně prodej (Kupní smlouvu) 
schválit v Zastupitelstvu města Sedlčany (RM 38-671/2018-2022); 
 
▪ s použitím zdrojů Investičního fondu příspěvkové organizace Školní jídelna 1. základní školy 
Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69, 264 01 Sedlčany, na nákup nového 
elektrického kotle o objemu 250 l, model E-B-250/900 Clasio (Alba Hořovice) za cenu 
199.900,- Kč bez DPH (241.879,- Kč s DPH), a to včetně montáže, dopravy a likvidace starého 
zařízení, podle nejvýhodnější obdržené nabídky (RM 38-680/2018-2022); 
 
▪ s provedením kamenických prací spojených s demontáží masivních kusů rozměrů š. 300 
x v. 650 mm x 21 bm; parapetů s. 80 mm a kostek, doposud instalovaných na náměstí 
T. G. Masaryka při parkovišti osobních vozidel v jižní části náměstí, za nabídnutou cenu 
81.090,57 tis. Kč s DPH a schvaluje provedení prací firmou PRŮMYSL KAMENE, a. s., 
se sídlem Čs. armády č. p. 1, 261 01 Příbram; IČO 46350888. Bloky budou využity 
a instalovány při sportovní ploše v Luční ulici (RM 38-681/2018-2022); 
 
▪ s provedením inženýrsko-geologického průzkumu, který bude realizován na pozemcích 
ve vlastnictví města Sedlčany, tj. parc. č. 133, parc. č. 134, parc. č. 135, parc. č. 136 a parc. 
č. 137 v k. ú. a obci Sedlčany, a to ve prospěch žadatele, firmy GEFIRA stavby, s. r. o., 
se sídlem Randova 3205/2, Praha 5; IČO 07300263 (RM 38-682/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany vyjádřila nesouhlas: 
▪ s výsledky administrativního ověření Žádosti o platbu, která je označena 
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001869/2019/001/POST. Ověření bylo provedeno ŘO IROP, 
Centrem pro regionální rozvoj České republiky, přičemž jeho výsledkem je stanovení celkové 
částky nevyplacené dotace ve výši 11.249.841,26 Kč na akci Modernizace přestupního 
terminálu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 38-670/2018-2022).  
 
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6008624/1 Třebnice 
u Sedlčan, kNN náves“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako oprávněným, zastoupená na základě pověření 
č. POV/OÚ/87/0005/2017 a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení 
věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 29, parc. č. 745/1, parc. 
č. 758/1, parc. č. 758/2, parc. č. 781/1 a parc. č. st. 79 v k. ú. Třebnice u Sedlčan, obec Sedlčany, 
a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, 
tj. kabelového vedení NN, o celkové délce 384 bm, včetně 2 ks přípojkových pilířů a pojistkové 
skříně SS100. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 117.200,- Kč (včetně 
DPH); (RM 38-672/2018-2022); 
 
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti“, mezi Lesy České republiky, s. 
p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, zastoupeným 
ředitelem Lesního závodu Konopiště, jako obtíženým a městem Sedlčany, jako oprávněným, 
jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě na služebných pozemcích, a to 
pro Vodojem Šiberna a vodovodní potrubí Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany. Jedná se 



 
 

o pozemek parc. č. 2405/6, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, 
o výměře 703 m2 a část pozemku 2405/1, druhem pozemku lesní pozemek, způsobem ochrany 
LPF, o výměře 80 m2, vše v k. ú. Benešov u Prahy, ve vlastnictví Lesů ČR, s. p. Věcné břemeno 
v celkovém rozsahu 783 m2 se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 138.818,- Kč (bez 
DPH); (RM 38-674/2018-2022); 
 
▪ přidělení bytu velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 10/III. patro) v Domově s pečovatelskou 
službou, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 173, který byl uvolněn po zemřelém uživateli, 
manželům, oba dosud trvale bytem Sedlčany, Na Skalách (RM 38-675/2018-2022); 
 
▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, 
Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, (ubyt. jednotka č. 5/IV. patro), a to s žadatelkou, trvale 
bytem Krnov, na dobu určitou, tj. ode dne 1. května 2020 do dne 31. července 2020 (RM 38-
676/2018-2022); 
 
▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí přístřeší v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská 
č. p. 791, 264 01 Sedlčany (jedna místnost v přízemí domu), a to se stávajícím smluvním 
uživatelem, trvale bytem tamtéž. Dosavadní smluvní vztah uzavřený na dobu určitou končí 
ke dni 30. dubna 2020, a tudíž se doba užívání (přístřeší) prodlužuje opět na dobu určitou, 
a to ode dne 1. května 2020 do dne 31. srpna 2020 (RM 38-677/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany uložila: 
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, projednat a v součinnosti se zástupci Městského 
muzea Sedlčany vyhodnotit nabídku města Sedlčany na využití nebytových prostor o celkové 
výměře 80 m2, které se nacházejí v objektu města Sedlčany,  Komenského náměstí č. p. 876, 
a to za účelem naplnění záměru na využití prostor jako depozitáře a badatelny Městského 
muzea Sedlčany (RM 38-673/2018-2022). 
 
Rada města Sedlčany odmítla: 
▪ nabídku likvidátora Středního odborného učiliště, o. p. s., v likvidaci, se sídlem Na Červeném 
Hrádku č. p. 766, 264 01 Sedlčany; IČO 25095544, na převzetí likvidačního zůstatku 
vyčísleného ke dni 31. března 2020, který se skládá z finančních prostředků subjektu v likvidaci 
ve výši 92.000,- Kč a z movitého majetku, který je uveden v zaslaném Přehledu majetku podle 
středisek, jehož pořizovací cena byla 485.900,54 Kč (Příloha k tomuto Usnesení č. j.: ST 
8027/2020 ze dne 15. dubna 2020); nabídka byla vyhodnocena jako nevýhodná a zatěžující 
(RM 38-678/2018-2022).  
 
Rada města Sedlčany doporučila: 
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit poskytnutí finančního daru ve výši 120.000,- Kč 
z rozpočtu města Sedlčany roku 2020, a to za účelem pořízení Chemického kontejneru, 
pro zásahovou činnost jednotek požární ochrany s přítomností nebezpečných látek, ve prospěch 
obdarovaného Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, 
s dislokací techniky na stanici HZS Příbram; IČO 70885371 (RM 38-679/2018-2022). 
 
 
 


