
 

MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  
 

 

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

č. 43/2018-2022 ze dne 22. července 2020 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 26 specifických usnesení, a to 

v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  

▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 24. června 2020 (RM č. 42/2018-2022) a doplňující zprávu 

o plnění úkolů průběžných (RM 43-756/2018-2022); 

 

▪ přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2020 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I. – VI. / 2020) 

s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 30. června 2020 ve výši 

159.401,04 tis. Kč, což představuje 65,96 % plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje 

(čerpání) jsou ke dni 30. června 2020 ve výši 145.900,38 tis. Kč, což představuje 60,37 % 

schváleného předpokladu rozpočtu (RM 43-757/2018-2022); 

 

▪ informaci Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, o konání akce „Den zdraví“, který se 

uskuteční dne 9. září 2020; akci pořádá společnost MEDITERRA Sedlčany, s. r. o. na náměstí 

T. G. Masaryka v Sedlčanech (v souboru výroků usnesení RM 43-764/2018-2022); 

 

▪ Výroční zprávu provozovatele Městské vodovodní a kanalizační infrastruktury Sedlčany 

za rok 2019, tj. 1. SčV, a. s.; IČO 47549793 (RM 43-778/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:  

▪ uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

č. UZSVM/SPB/3547/2020-SPBM mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město – Praha 2, jako 

převodcem a městem Sedlčany, jako nabyvatelem, na základě které se do majetku města 

Sedlčany bezúplatně převádí pozemky parc. č. 3051/16, parc. č. 3051/17 a parc. č. 3051/18, vše 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití silnice, v k. ú. a obci Sedlčany (tj. pozemky 

v chodníku podél silnice I/18 – mezi potokem Mastník a areálem Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o.); (RM 43-758/2018-2022); 

  

▪ uzavření Směnné smlouvy č.: S 679/19, mezi Lesy České republiky, s. p., se sídlem 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové a městem Sedlčany, jejímž 

předmětem je směna pozemku parc. č. 219/3 o výměře 233 m2, odděleného z původního 

pozemku parc. č. 219, v k. ú. Třebnice (vizte geometrický plán č. 324-81/2019 ze dne 7. května 

2019) ve vlastnictví města Sedlčany, a to za pozemky parc. č. 774/3 o výměře 230 m2 a parc. 

č.  774/4 o výměře 3 m2, oddělené z původního pozemku parc. č. 774 v k. ú. Třebnice (vizte 

výše uvedený geometrický plán) ve vlastnictví Lesů ČR, s. p. Hodnota směňovaných pozemků 

byla stanovena znaleckým posudkem, a to u pozemku ve vlastnictví města Sedlčany ve výši 

36.020,00 Kč, a u pozemků ve vlastnictví Lesů ČR, s. p. ve výši 43.584,00 Kč. Rozdíl hodnot 

činící 7.564,00 Kč, který uhradí město Sedlčany ve prospěch Lesů ČR, s. p. bude následně 



 

 

přeúčtován žadateli, a to včetně dalších výdajů souvisejících se směnou pozemků v souvislosti 

s jejich následným prodejem (pozemek parc. č. 219/2 a parc. č. 774/3, vše druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o celkové výměře 604 m2 v k. ú. Třebnice, obec 

Sedlčany); (RM 43-759/2018-2022); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 305/11 o výměře 1431 m2, který byl oddělen z původního pozemku 

parc. č. 305/5, vše druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, v k. ú. Oříkov, obec 

Sedlčany (vizte geometrický plán č. 213-64/2020), a to manželům, oba trvale bytem Sedlčany, 

za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 143.100,00 Kč 

(v souboru výroků usnesení RM 43-760/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. 

č.  305/11 na úřední desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení 

RM  43- 760/2018-2022); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souladu se zveřejněným záměrem 

(zveřejněno v době od 26. června do 13. července t. r.) uzavřel se subjektem MEDITERRA-

Sedlčany, s. r. o., Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu areálu nemocnice v Sedlčanech ze dne 

3. prosince 2001, spočívající ve snížení nájemného o alikvótní výši nájemného za měsíce 

březen a duben 2020, a to v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu a další opatření přijatá 

Vládou ČR v rámci šířící se pandemie koronaviru SARS-Co-V-2v ČR (v souboru výroků 

usnesení RM 43-763/2018-2022); 

 

▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, v úplném a účinném znění, Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit 

výběrové řízení na nejvhodnějšího uchazeče na realizaci zakázky malého rozsahu pod názvem 

projektu „Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s.“, který byl 

podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu částkou 1.829.549,90 Kč (95 % 

způsobilých výdajů); (RM 43-770/2018-2022); 

 

▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, v úplném a účinném znění, Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit 

cenové nabídky na spolupráci při administraci projektu „Podpora infrastruktury pro neformální 

vzdělávání v Centru Petrklíč, z. s.“, případně na potenciální změny a monitoring po dobu 

udržitelnosti projektu po jeho vyhotovení (RM 43-771/2018-2022); 

 

▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, v úplném a účinném znění, Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit 

cenové nabídky na spolupráci při zajištění výběrového řízení na realizaci a dále samostatně 

na administraci projektu pod názvem „Výstavba sportovně rekreační zóny Luční ul., Sedlčany 

(2. etapa)“; (RM 43-772/2018-2022); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, aby ve lhůtě nejpozději do 

30  kalendářních dnů běžící ode dne 22. července 2020 bezhotovostním převodem z účtu města 

Sedlčany na číslo bankovního účtu uvedené v uzavřené Smlouvě o poskytnutí podpory ev. č.: 

ŽP/8420/2020, který náleží žadatelce, vlastnici podpořeného objektu rodinného domu 

(podpořená domovní čistírna odpadních vod), převedl částku podpory v maximální možné výši 

20.000,00 Kč (případ č. j.: ŽP/8420/2020 ve spojení s č. j.: ŽP/14288/2020); (v souboru výroků 

usnesení RM 43-781/2018-2022). 



 

 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

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

č. IV-12-6026275-1“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, která je zastoupena 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 

č.  p. 172, 262 56 Krásná Hora, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím 

povinným, která se týká stavby s názvem „Sedlčany, Oříkov, kNN pro p. č. 321/3, IV-12-

6026275“, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města 

Sedlčany parc. č. 660/1, parc. č. 671 a parc. č. 697, vše v k. ú. Oříkov, obec 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 45.000,00 Kč, včetně 

DPH (RM 43-761/2018-2022); 

 

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

č. IE-12-6009185/P001“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě pověření č. POV/ODS/0310/2018, jako 

budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, která se týká stavby 

s názvem „Sedlčany – výměna DTS PB 6753 Policie“, jejímž předmětem je zřízení věcného 

břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 1175/1 a parc. č. 1110/4 v k. ú. 

a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční 

soustavy, tj. kabelového vedení VN a NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 

ve výši 3.000,00 Kč, včetně DPH (RM 43-762/2018-2022); 

 

▪ Žádost společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., a to o dodatečné odpuštění nájemného 

za měsíc květen 2020 s tím, že je nutno tento záměr dodatečně zveřejnit a následně společně 

s odpuštěním nájemného za měsíc březen a duben 2020 zapracovat do Dodatku č. 4 

k uvedenému smluvnímu vztahu (RM 43-763/2018-2022); 

 

▪ aby volný byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 24/IV. patro) v Domově s pečovatelskou 

službou, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 175, byl nově přidělen nejpotřebnější žadatelce, 

dosud trvale bytem Sedlčany (RM 43-765/2018-2022); 

 

▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská 

č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 11/IV. patro), a to s žadatelkou trvale bytem Praha, 

na dobu určitou, tj. od 1. srpna 2020 do 31. října 2020 (RM 43-766/2018-2022); 

 

▪ prodloužení 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. Dosavadní smluvní vztah uzavřený na dobu určitou končí k 31. červenci 2020, 

a tudíž se doba ubytování prodlužuje od 1. srpna 2020 do 31. prosince 2020 (RM 43-767/2018-

2022); 

 

▪ na zajištění funkčnosti a uvedení do provozu nového depozitáře a badatelny Městského muzea 

Sedlčany akci „Rekonstrukce“ podpořit částkou ve výši 35 tis. Kč z rozpočtu města, a to 

na zakoupení a montáž zabezpečovacího zařízení do objektu na adrese Sedlčany, Komenského 

náměstí č. p. 876, 264 01 Sedlčany (RM 43-768/2018-2022); 

 

▪ přijetí darů do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 

Sedlčany; IČO 71294694, které obdarovaný subjekt použije pro výkon hlavní činnosti dle 



 

 

Zřizovací listiny. Celková hodnota darů je 26.980,67 Kč (celkem 138 svazků, z toho 138 knih; 

(RM 43-769/2018-2022); 

 

▪ pro případ Žádosti 1. základní školy Sedlčany, využití finančního přeplatku za vodné, stočné 

a elektrickou energii v celkové výši 28.843,46 Kč, který bude použit na obnovení nábytku 

v hlavní sborovně objektu školy (RM 43-777/2018-2022); 

 

▪ na základě uplatněné Žádosti fyzické osoby (podrobně uvedeno v příslušném spisu vedeném 

na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; č. j.: SOC/14660/2020), 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. Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy 

(RM  43- 779/2018-2022); 

 

▪ za účelem věcného naplnění podané Žádosti uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory 

(veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu města Sedlčany na podporu kvality 

životního prostředí v rozpočtovém období 2020 s podporovanou aktivitou „Výstavba 

domovních čistíren odpadních vod“), a to pro případ žadatelů (manželů), trvale bytem 

Sedlčany, osada Libíň, na čištění odpadních vod z nemovitosti (v souboru výroků usnesení 

RM  43-780/2018-2022); 

 

▪ na základě podané Žádosti o uvolnění finančních prostředků (č. j.: ŽP/14288/2020 přijatá dne 

14. července 2020) vyplatit podporu ve výši 20.000,00 Kč z rozpočtu města Sedlčany na rok 

2020 alokovaných prostředků, a s ohledem na uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace (uzavřenou dne 5. června 2020) z Programu města Sedlčany na podporu kvality 

životního prostředí v rozpočtovém období 2020 s podporovanou aktivitou „Výstavba 

domovních čistíren odpadních vod“ pro případ žadatelky, trvale bytem Sedlčany, osada Vítěž 

na čištění odpadních vod z nemovitosti (v souboru výroků usnesení RM 43-781/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyhověla: 

▪ Žádosti společnosti MEDITERRA Sedlčany, s. r. o. pořádat akci „Den zdraví“ na náměstí 

T.  G. Masaryka s osvobozením této akce od místního poplatku, a to s ohledem na charakter 

akce, která je zaměřena na prevenci (měření hladiny cukru, krevního tlaku apod.), v souladu 

s ustanovením čl. 7 odst. 2 písm. a) obecně závazné vyhlášky města Sedlčany č. 5/2019 

(v souboru výroků usnesení RM 43-764/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala rozhodnutí: 

▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, v úplném a účinném znění akceptovat předloženou cenovou nabídku na filtraci AZS 

Sedlčany – přečerpávání vody do nádrže a práce s realizací spojené objednat od firmy ECO 

AQUA Solution, s. r. o.; IČO 02522373, za nabídkovou cenu 259.401,30 Kč bez DPH, 

tj.  313.876,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 43-773/2018-2022); 

 

▪ akceptovat předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na financování 

projektů podaných v rámci programu MŮJ KRAJ – participativní rozpočet Středočeského 

kraje; akce: „Pořízení prvků pro skatepark v Sedlčanech“ (v souboru výroků usnesení 

RM  43- 774/2018-2022); 

 

▪ akceptovat předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na financování 

projektů podaných v rámci programu MŮJ KRAJ – participativní rozpočet Středočeského 



 

 

kraje; akce: „Obnova hřiště minigolfu v parku Háječek, Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení 

RM 43-775/2018-2022); 

 

▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, v úplném a účinném znění akceptovat předloženou cenovou nabídku na projekční 

práce na projektu s názvem „Sokolovna Sedlčany, studie stavebních úprav“ a objednat práce 

s tímto spojené u S-B, s. r. o.; IČO 25652362, za cenu 120.000,00 Kč bez DPH, 

tj.  145.000,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 43-776/2018-2022). 

 

 

 

 


