
 

MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  
 

 

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

č. 40/2018-2022 ze dne 27. května 2020 

 

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 13. května 2020 (RM č. 39/2018-2022) a doplňující zprávu 

o plnění úkolů průběžných (RM 40-704/2018-2022); 

 

▪ Zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčanských technických služeb, s. r. o. za rok 2019, 

hospodářské a organizační činnosti a jejich revize a limity při plnění zadaných úkolů 

a rozpočtového plánu subjektu na následující období roku 2020, a to s ohledem na omezení 

výkonu širšího spektra služeb a investic žádaných městem Sedlčany vzhledem k nedostatku 

finančních prostředků na straně příjmů do schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2020, 

který je způsoben makroekonomickou situací a zvýšenými výdaji státu do jiných oblastí (RM 

40-705/2018-2022); 

 

▪ hospodářské výsledky obchodní společnosti Sedlčanské technické služby, s. r. o za období 

roku 2019, a to v působnosti valné hromady jediného společníka, města Sedlčany, s tím, 

že účetní závěrka za rok 2019 svědčí o vyčíslené ztrátě hospodaření ve výši 5.108,06 Kč 

(v souboru výroků usnesení RM 40-704/2018-2022); 

 

▪ Zprávu o činnosti a hospodaření Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. za rok 2019, 

hospodářské a organizační činnosti při plnění zadaných úkolů, výhledech činnosti a dále 

informace ve věci výkonu spektra služeb a předpokládaného vývoje jejich cen na následující 

období roku 2020 (RM 40-707/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla:  

▪ o pokrytí ztráty hospodaření ve výši 5.108,06 Kč obchodní společnosti Sedlčanské technické 

služby, s. r. o za období roku 2019 z přebytků hospodaření společnosti z minulých let 

(v  souboru výroků usnesení RM 40-704/2018-2022);  

 

▪ o objednání prací v rámci akce „Oprava střechy 2. ZŠ – havárie“ od firmy GEN – Střešní 

konstrukce, s. r. o.; IČO 27110036, za cenu 411.400,- Kč bez DPH, tj. 497.794,- Kč včetně 

DPH, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění (v souboru výroků usnesení RM 40-

726/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr prodeje pozemku parc. č. st. 334, 

druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1469 m2, jehož součástí je stavba – 

budova bez čp. / če., objekt občanské vybavenosti, v k. ú. a obci Kosova Hora (bývalá úpravna 



 

 

vody), byl pro stávající nezájem opakovaně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany, a to do dne 30. září 2020 za minimální cenu 2.743.300,- Kč (RM 40-708/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) č. smlouvy 

oprávněný: 20/9991183/SZVB9“, mezi ČEZ Energo, s. r. o., se sídlem Karolínská 661/4, 

186 00 Praha 8 - Karlín, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž 

předmětem je zřízení a provozování podzemního kabelového vedení VN 22 kV, včetně 

chrániček, sloužícího k vyvedení elektrického výkonu z kogenerační jednotky typu TEDOM 

Quatro D 600 s přípojným elektrickým výkonem 600 kWe, instalované oprávněným 

do nadřazené distribuční sítě společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (tj. od trafostanice v sídlišti 

Za Nemocnicí přes ulici Lidickou do bývalé kotelny v ulici Žižkova, vizte GP č. 2759-

039/2020). Uvedené věcné břemeno se zřizuje na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany 

parc. č. 103/1, parc. č. 1332/1, parc. č. 1332/17, parc. č. 1344/5, parc. č. 1408, parc. č. 1588/2 

v k. ú. a obci Sedlčany, a to za jednorázovou náhradu ve výši 25.000,- Kč (včetně DPH); (RM 

40-709/2018-2022); 

 

▪ na základě Žádosti doručené dne 18. května 2020 v předmětu výměny přidělené bytové 

jednotky ze zdravotních důvodů, aby místo dříve přidělené byt. jednotky č. 10/III. patro 

na adrese objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany (ulice 28. října č. p. 173, 264 01 

Sedlčany), byla žadatelům nově přidělena byt. jednotka č. 6/II. patro v uvedeném objektu 

(v souboru výroků usnesení RM 40-710/2018-2022); 

 

▪ z důvodu uvolnění a využití bytové jednotky č. 10/III. patro v Domově s pečovatelskou 

službou Sedlčany, na adrese objektu ulice 28. října č. p. 173, 264 01 Sedlčany, aby uvolněný 

byt byl přidělen žadatelce, dosud trvale bytem Sedlčany (RM 40-711/2018-2022); 

 

▪ účetní závěrky za rok 2019 a Zprávy nezávislého auditora o auditu účetní závěrky za rok 2019 

příspěvkových organizací města Sedlčany, a to 1. základní školy Sedlčany; 2. základní školy - 

školy Propojení Sedlčany; Základní umělecké školy Sedlčany; Mateřské školy Sedlčany; 

Školní jídelny l. ZŠ Sedlčany; Školní jídelny 2. ZŠ Sedlčany; Kulturního domu Josefa Suka 

Sedlčany; Městského muzea Sedlčany; Městské knihovny Sedlčany a Sportovních areálů 

Sedlčany (RM 40-716/2018-2022); 

 

▪ návrhy na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ke dni 31. prosinci 2019, které byly 

podány těmito příspěvkovými organizacemi města Sedlčany: 

Základní umělecká škola Sedlčany; Mateřská škola Sedlčany; Kulturní dům Josefa Suka 

Sedlčany; Městská knihovna Sedlčany a Sportovní areály Sedlčany (RM 40-717/2018-2022); 

 

▪ na základě schváleného Plánu rozvoje sportu a samostatně podaných Žádostí o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020, doručených subjekty v režimu zákona 

č.  24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve  znění pozdějších předpisů a další zákony, finanční podporu na  činnost a aktivity v roce 

2020 následných subjektů: 

▪ GE-BAEK HOSIN SOOL v částce 15.393,- Kč; 

▪ Florbal Sedlčany v částce 8.501,00 Kč; s uvedenými subjekty budou uzavřeny Veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí finanční podpory v roce 2020 (v souboru výroků usnesení RM 40-

719/2018-2022); 

 



 

 

▪ na základě podpory rozvoje občanské společnosti a samostatně podaných Žádostí o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020, doručených subjekty v režimu zákona 

č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů a další zákony, finanční podporu na  činnost a aktivity v roce 2020 

následných subjektů: 

▪ Český rybářský svaz, MO Sedlčany – Rybářský kroužek v částce 17.000,- Kč; 

▪ Český svaz chovatelů v částce 17.000,- Kč; 

▪ ČMMJ, z. s., Okresní myslivecký spolek Příbram v částce 8.000,- Kč; 

▪ ČSS, z. s., Sportovně střelecký klub Sedlčany v částce 3.000,- Kč; 

▪ Junák – český skaut, středisko Sedlčany, z. s. v částce 7.000,- Kč; 

▪ Klub Velká Kobra Sedlčany, z. s. v částce 5.000,- Kč; 

▪ Pěvecký sbor Záboj, z. s. v částce 5.000,- Kč; 

▪ SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Oříkov v částce 5.000,- Kč; 

▪ Veterán klub Sedlčany v částce 5.000,- Kč;  

▪ Základní kynologická organizace Sedlčany č. 478 v částce 9.000,- Kč; s uvedenými subjekty 

budou uzavřeny Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory v roce 2020 (v souboru 

výroků usnesení RM 40-721/2018-2022); 

 

▪ odpuštění nájemného za pronájem areálu Nemocnice Sedlčany za měsíc březen a duben roku 

2020 (č. j.: ST/10624/2020), a to s akceptací odůvodnění vysloveného žadatelem (důsledky 

koronavirové pandemie); (RM 40-723/2018-2022); 

 

▪ bezúplatný převod vlastnictví (přijetí daru) zásahového vozidla CAS 15 Mercedes-Benz, 

Atego 9S0 0897, č. IM: 10800262, včetně výbavy a příslušenství (čerpadlo plovoucí 

MACXIMUM, č. IM: 11800036, dalekohled 7x50, terč stavěcí svítící, nádoba záchytná, přístroj 

hasící sněhový, proudnice požární B75 v účetní hodnotě (pořizovací cena) celkem 

5.006.000,65 Kč, z vlastnictví ČR – Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, 

se sídlem Kladno, Jana Palacha č. p. 1970, 272 01 Kladno; IČO 70885371, do vlastnictví města 

Sedlčany, které bude sloužit zásahové jednotce JPO III Sedlčany, jenž dlouhodobě plní funkci 

záložní jednotky profesionálního sboru (RM 40-724/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ s předloženým záměrem na vybudování „Optické sítě Sedlčany“, a to podle návrhu 

projektového řešení a spolupráce se společnosti Telco Infrastructure, s. r. o. (RM 40-712/2018-

2022); 

 

▪ s převodem finančních prostředků v povolené výši maximálně do 71.303,96 Kč z Fondu 

rezerv organizace do Fondu investičního, a to pro případ Žádosti příspěvkové organizace Školní 

jídelny 2. Základní školy Sedlčany, se sídlem Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČO 70999112, 

podané za účelem dorovnání chybějících prostředků Fondu investic a jejich využití 

na financování nákupu nové myčky nádobí do provozu školní jídelny (RM 40-718/2018-2022); 

 

▪ se zrušením úplaty za předškolní vzdělávání v době omezeného provozu Mateřské školy 

Sedlčany, a to v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu za období od 17. března 

do 17. května 2020 včetně, s realizací vratky školného u dětí, které se neúčastnily vzdělávání, 

a to podle evidence a návrhu ředitelky školy (RM 40-722/2018-2022); 

 

▪ s převodem finančních prostředků v povolené výši 100.000,- Kč z Fondu rezerv organizace 

do Fondu investic, a to pro případ Žádosti příspěvkové organizace Městské muzeum Sedlčany, 



 

 

se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 136, 264 01 Sedlčany; IČO 7097343, činěné za účelem 

dokončení stavebních úprav sklepních prostor v budově muzea (podlaha, elektroinstalace 

celkové dokončení k využití); (RM 40-725/2018-2022); 

 

▪ se zařazením území města Sedlčany do územní působnosti MAS Sedlčansko, o. p. s., a to 

na programové období let 2021-2027 (RM 40-726/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit: 

▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 2/2020, a to v plném rozsahu všech aktuálních 

a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je snížení příjmů rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2020 o částku ve výši 2.540,- tis. Kč a snížení výdajů rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2020 o částku 2.340,- tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 

241.667 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 241.667,- tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto 

opatření do dříve schváleného rozpočtu a RO č. 1/2020 města Sedlčany na rok 2020 bude 

vyrovnaný (RM 40-713/2018-2022); 

 

▪ přijetí úvěru od poskytovatele bankovních služeb, u kterého má město Sedlčany otevřen účet, 

tj. Komerční banka, a. s., která městu Sedlčany nabídla nejlepší podmínky, které jsou 

definovány základními parametry smluvního ujednání (konsolidace stávajícího úvěru 

na financování Dopravního terminálu Sedlčany; nabídka úvěru ve výši jistiny 25 mil. Kč; 

splatnost do tří let s řešením mimořádné splátky v případě doplatku dotace ze strany IROP 

ve výši 11.249.841,26 Kč, znamenající snížení měsíčních splátek po ponechání doby splatnosti, 

případně zkrácení doby splatnosti (RM 40-714/2018-2022); 

 

▪ a projednat doplněný a upravený Program jednání 10. veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany pro toto volební období (2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 8. června 

2020 v čase od 17:00 hod. ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, a to 

o další programové celky – „Rozpočtové opatření č. 2 / 2020“ a „Oživení náměstí 

T. G. Masaryka – restaurační zahrádky“ (RM 40-715/2018-2022); 

 

▪ poskytnout dotace subjektům (žadatelům) s využitím institutu Veřejnoprávní smlouvy, 

uzavírané mezi poskytovatelem a příjemcem finanční podpory v definovaném předmětu dotace, 

a to v doporučených částkách, které jsou v možnostech poskytovatele, uvedených v Příloze 

tohoto usnesení. Jedná se o tyto podporované subjekty: TJ TATRAN Sedlčany, z. s.; Tělocvičná 

jednota Sokol Sedlčany, p. s.; Sportovní klub Pegas Sedlčany, z. s.; Alena Novotná, z. s.; Rugby 

Club Sedlčany, z. s.; Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s.; KARATE-P-KLUB, z. s.; Šachový 

klub KDJS Sedlčany, z. s. a Ochrana fauny ČR, o. p. s. (RM 40-720/2018-2022). 

 


