
 

MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  
 

 

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

č. 42/2018-2022 ze dne 24. června 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 10. června 2020 (RM č. 41/2018-2022) a doplňující zprávu 

o plnění úkolů průběžných (RM 42-740/2018-2022); 

 

▪ Zprávu z oblasti „Školství v prostředí města a regionu Sedlčany“ předloženou a vypracovanou 

Městským úřadem Sedlčany, Odborem školství a památkové péče, kterou s údaji školního roku 

2019/2020 sestavila a jejímž garantem je paní Dana Čížková, vedoucí Odboru školství 

a památkové péče (RM 42-741/2018-2022); 

1 

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

IČO 70999058, pro školní rok 2020/2021, kterou vypracovala ředitelka subjektu Bc. Milena 

Říčařová. Ve školním roce 2020/2021 bude školu navštěvovat 259 dětí, přičemž kapacita školy 

je 262 dětí. Žádostem o přijetí bylo vyhověno v počtu 80 případů dětí (RM 42-743/2018-2022); 

 

▪ informace o provozu Mateřské školy Sedlčany v období letních prázdnin (červenec – srpen 

2020). V období od 1. července do 17. července 2020 bude v provozu pouze Centrální 

pracoviště MŠ Sedlčany, Šafaříkova; v období od 20. července do 7. srpna 2020 bude 

v provozu pouze Odloučené pracoviště MŠ Sedlčany, Sokolovská a dále v období od 10. srpna 

do 31. srpna 2020 bude v provozu pouze Odloučené pracoviště MŠ Sedlčany, Na Severním 

sídlišti (RM 42-744/2018-2022); 

 

▪ 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 2020 / 2021. Příspěvek za jedno dítě na měsíc je pro rok 2020 / 2021 

stanoven částkou 350,00 Kč/měsíc/dítě (RM 42-745/2018-2022); 

 

▪ Informační zprávu provozovatele o aktuální činnosti, podnikatelských záměrech, stabilizaci 

služeb a rozvoji Nemocnice Sedlčany, která byla přednesena zástupci managementu obchodní 

společnosti MEDITERRA - Sedlčany, s. r. o. (RM 42-752/2018-2022); 

 

▪ v postavení jednajícího orgánu jediného společníka obchodní společnosti v působnosti valné 

hromady subjektu Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., hospodářské výsledky této společnosti 

za období roku 2019 (v souboru výroků usnesení RM 42-753/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ Žádost o povolení vaření obědů pro frekventanty English camp 2020 – kurzu výuky 

anglického jazyka, který se již tradičně koná ve městě Sedlčany pro žáky a studenty zdejších 

škol v termínu ode dne 3. srpna do 7. srpna 2020. Obědy v počtu cca 80 – 100 ks/den zajistí 



 

 

Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69, 264 01 Sedlčany; IČO 

70999104 (RM 42-742/2018-2022); 

 

▪ doplňující návrh na vyplacení mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Sedlčany, 

příspěvkové organizace, za plnění úkolů nad rámec svých pracovních povinností za období 

prvního pololetí roku 2020, a to s ohledem na mimořádnou náročnost na udržení provozu školy 

v době vyhlášeného nouzového stavu (pandemie koronaviru) a aplikovaná provozní opatření. 

Rada města Sedlčany tímto upravuje své původní usnesení zn. RM 41-738/2018-2022 

a schvaluje zvýšení odměny paní Bc. Mileny Říčařové na částku rovnající se 75 % měsíčního 

platu (RM 42-746/2018-2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IE-12-6009605/VB/1, Libíň (P11722) kNN od TS – PB0292 k PB - 4226“, mezi ČEZ 

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

zastoupenou jednající osobou na základě pověření evidenční č. POV/OÚ/87/0005/2017 ze dne 

31. ledna 2017, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, 

jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany 

parc. č. 320/1, parc. č. 421, parc. č. 492, parc. č. 312, parc. č. 311/2, parc. č. 311/5, parc. 

č. 311/1, parc. č. st. 10 vše v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, 

údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN, jistící a rozpojovací 

pilíře se zaústěním kabelového vedení NN a dále jistící a rozpojovací skříň se zaústěním 

kabelového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 

145.800,00 Kč, včetně DPH (v souboru výroků usnesení RM 42-748/2018-2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IV-12-6025638-21 (Sedlčany)“; stavba: Sedlčany, kNN pro p. č. 1526/6, IV-12-6025638, 

mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 

02, zastoupená na základě plné moci ze dne 28. ledna 2019 evid. č. PM/II-051/2019 

Krásnohorskou elektro, s. r. o., se sídlem Krásná Hora nad Vltavou 172, PSČ 262 56, jako 

budoucím oprávněným a Městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je 

zřízení věcného břemene na pozemku v majetku města parc. č. 1530/20 v k. ú. a obci Sedlčany, 

a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. 

kabelového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 7 000,- Kč, 

včetně DPH (RM 42-749/2018-2022); 

 

▪ aktualizované znění „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti“, uzavírané mezi 

Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 

Hradec Králové a městem Sedlčany. Předmětem Smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě 

na služebných pozemcích parc. č. 2405/6, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

jiná plocha, o výměře 703 m2 a části parc. č. 2405/1, druhem pozemku lesní pozemek, 

způsobem ochrany LPF, o výměře 80 m2, vše v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov, a to pro 

Vodojem Šiberna a vodovodní potrubí Přivaděče pitné vody Benešov – Sedlčany. Věcné 

břemeno v celkovém rozsahu 783 m2 se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 

216.758,00 Kč (bez DPH); č. IE-12-6009605/VB/1, Libíň (P11722) kNN od TS – PB0292 k PB 

– 4226 (v souboru výroků usnesení RM 42-750/2018-2022); 

 

▪ Smlouvu o výpůjčce požárního vozidla uzavíranou mezi Sdružením hasičů ČMS, Sbor 

dobrovolných hasičů Sestrouň, se sídlem Sestrouň č. p. 10, 264 01 Sedlčany; IČO 75106761, v 

postavení půjčitele a městem Sedlčany, se sídlem náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 

Sedlčany; IČO 00243272, v postavení vypůjčitele, jejímž předmětem je SG požárnický 



 

 

VOLKSWAGEN 2DM, státní poznávací zn. 4SF 4104, identifikační číslo vozidla (VIN) 

WV1ZZZ2DZ4H009220, a to na dobu neurčitou za dalších podmínek ve Smlouvě uvedených 

a za účelem plnění úkolů v rámci požární ochrany při mimořádných událostech (RM 42-

751/2018-2022); 

 

▪ finanční podporu níže uvedeným subjektům, a to na základě Žádostí o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 (č. j.: MST/22291/2019; č. j.: MST/24429/2019; č. j.: 

MST/24431/2019; č. j.: MST/806/2020; č. j.: MST/1186/2020; č. j.: MST/5227/2020), 

doručených žadateli 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: 

▪ Charita Starý Knín, se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad č. p. 47, 262 03 Nový Knín; 

IČO 47068531, v částce podpory 20.000,00 Kč; 

▪ Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o. p. s., se sídlem 

Karlínské náměstí č. p. 12, 186 00 Praha 8; IČO 02636298, v částce podpory 2.000,00 

Kč; 

▪ BENKON – Benešovský klub onkologicky nemocných, z. s., se sídlem Vnoučkova 

č. p. 1699, 256 01 Benešov; IČO 68997426, v částce podpory 2.000,00 Kč; 

▪ Svaz diabetiků ČR, Pobočný spolek Sedlčany, se sídlem 28. října č. p. 173, 264 01 

Sedlčany; IČO 61904856, v částce podpory 20.000,00 Kč;  

▪ Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., MO Sedlčany, se sídlem Kapitána Jaroše č. p. 

482, 264 01 Sedlčany; IČO 71006168, v částce podpory 20.000,00 Kč; 

▪ Linka bezpečí, z. s., se sídlem Ústavní č. p. 95, 181 02 Praha 8 - Bohnice; IČO 

61383198, v částce podpory 2.000,00 Kč (RM 42-754/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala:  

▪ podle ustanovení § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidel, 

ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas zřizovatele s přijetím účelového finančního 

daru ve výši částky 53.155,00 Kč pro 2. základní školu – Školu Propojení Sedlčany, se sídlem 

Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČO 48954004, a to od dárce SRPDŠ při 2. ZŠ 

v Sedlčanech, z. s. (RM 42-747/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany revokovala:  

▪ své původní usnesení zn. RM 26-463/2018-2022 ze dne 16. října 2019, a to z důvodu, že oproti 

původně schválené Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu 

označenou č. IE-12-6009605/VB/1, Libíň (P11722) kNN od TS – PB0292 k PB - 4226, 

uzavřené dne 18. října 2019, došlo k rozšíření projektované trasy, což si vyžádá i vstup na další 

pozemky ve vlastnictví města Sedlčany, které nebyly původní stavbou dotčeny (v souboru 

výroků usnesení RM 42-748/2018-2022); 

 

▪ své původní usnesení č. RM 38-674/2018-2022 ze dne 22. dubna 2020 v záležitosti uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti (Vodojem Šiberna); (v souboru výroků 

usnesení, a to s ohledem na aktuálně provedené ocenění soudním znalcem z oboru ekonomika 

(oceňování nemovitostí); (v souboru výroků usnesení RM 42-750/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla: 

▪ o rozdělení zisku ve výši 168.940,20 Kč, který byl v roce 2019 dosažen Městskou 

teplárenskou Sedlčany, s. r. o. tak, že zisk v plné výši částky 168.940,20 Kč bude převeden 

na nerozdělený zisk minulých let (v souboru výroků usnesení RM 42-753/2018-2022). 

 



 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany: 

▪ schválit finanční podporu na poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 

pro žadatele – Diakonie Apoštolské církve, středisko Domácí hospic Křídla Sedlčany, se sídlem 

Polní 1105/15, 737 01 Český Těšín; IČO 26521385, v částce podpory 60.000,00 Kč, která by 

byla poskytnuta na základě Veřejnoprávní smlouvy (RM 42-755/2018-2022). 

 

 


