
 

MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  
 

 

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

č. 45/2018-2022 ze dne 2. září 2020 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 14 specifických usnesení, a to 

v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  

▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 19. srpna 2020 (RM č. 44/2018-2022) a doplňující zprávu 

o plnění úkolů průběžných (RM 45-808/2018-2022); 

 

▪ zprávu o plnění úkolů na všech akcích stavební a investiční povahy podpořených schváleným 

rozpočtem města Sedlčany na rok 2020 i stav obecné připravenosti a projektové podpory akcí 

uvedené povahy, které jsou plánovány k návrhu realizace na další časové období, sestavenou 

Městským úřadem Sedlčany, Odborem investic a přednesenou panem Ing. Miroslavem 

Hölzelem, starostou města Sedlčany (RM 45-809/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany, (a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění) schválila (rozhodla): 

▪ o objednání projekční práce v rámci akce „Červený Hrádek studie odkanalizování“ 

od subjektu IČO 16938402 za cenu 30.000,00 Kč bez DPH (plátce DPH) a subjektu 

IČO  65598075 za 30.000,00 Kč bez DPH (neplátce DPH), tj. celkem za 66.300,00 Kč vč. DPH 

(v souboru výroků usnesení RM 45-810/2018-2022); 

 

▪ projekční práce pro stavební povolení na vyhotovení účelové komunikace Roudný objednat 

od firmy IČO 45061319, za cenu 31.326,00 Kč bez DPH, tj. 37.904,46 Kč vč. DPH (v souboru 

výroků usnesení RM 45-811/2018-2022); 

 

▪ předloženou zadávací dokumentaci výběrového řízení pro výběr nejvhodnějšího dodavatele 

stavebních prací na akci s názvem: „Výstavba sportovně rekreační zóny Luční ul., Sedlčany“ 

a realizaci tohoto výběrového řízení, přičemž ustanovila komisi pověřenou hodnocením 

nabídek pro výběr dodavatele stavby spolu s náhradníky (v souboru výroků usnesení 

RM  45- 813/2018-2022); 

  

▪ předloženou zadávací dokumentaci výběrového řízení pro výběr dodavatele prací na akci 

s názvem „Pořízení prvků pro skatepark v Sedlčanech“ a realizaci tohoto řízení (v souboru 

výroků usnesení RM 45-814/2018-2022);  

 

▪ předloženou zadávací dokumentaci výběrového řízení pro výběr dodavatele prací na akci 

s názvem „Obnova hřiště minigolfu v parku Háječek, Sedlčany“ a realizaci tohoto řízení. 

Zároveň ustanovila komisi pověřenou k hodnocení nabídek, pro výběr dodavatele stavby,  a to 

spolu s náhradníky (v souboru výroků usnesení RM 45-815/2018-2022);  

 

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

20/9991093/SZVB11“, mezi ČEZ Energo, s. r. o., se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - 



 

 

Michle, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, která se týká vyvedení 

elektrického výkonu z kogenerační jednotky typu TEDOM Quanto D600 s přípojným 

elektrickým výkonem 600 kWe (Na Severním sídlišti č. p. 87), jejímž předmětem je zřízení 

věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, pozemek parc. č. 1084/31 

v k. ú. Sedlčany, a to za účelem umístění, zřízení a provozování podzemního kabelového vedení 

VN 22kV včetně chrániček, instalované do nadřazené distribuční sítě společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu stanovenou dohodou 

smluvních stran ve výši 2.500,00 Kč, včetně DPH (RM 45-816/2018-2022); 

 

▪ uzavření Smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 1198/1, druhem pozemku zahrada, způsobem 

ochrany ZPF, o výměře 1 072 m2 v k. ú. Sedlčany (Sedlčany, ul. Církvičská č. p. 396) mezi 

městem Sedlčany, jako pronajímatelem a vlastníky bytů v objektu Sedlčany, ul. Církvičská 

č.  p. 396, a to s účinností ode dne 1. ledna 2021 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden 

rok, za cenu nájmu v místě a čase obvyklou, tj. 10.720,00 Kč, což představuje 5% z ceny 

pozemku, která v případě zahrady činí 200,00 Kč/m2 (RM 45-817/2018-2022); 

 

▪ uzavření Dodatku k dřívější Nájemní smlouvě, a to se společností INNERA, s. r. o., se sídlem 

Benešov, Tyršova č. p. 28, 256 01 Benešov, s účinností od 1. září 2020 na dobu neurčitou 

za dosud platných podmínek (v souboru výroků usnesení RM 45-818/2018-2022); 

 

▪ a to podle ustanovení § 16 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 256/2001 Sb., 

o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Řád pro pohřebiště 

v Sedlčanech, formou Nařízení města Sedlčany č. 1/2020, které je účinné ode dne 5. září 2020, 

a to z důvodu naléhavého obecného zájmu (v souboru výroků usnesení RM 45-819/2018-

2022); 

 

▪ aktualizovaný Platový výměr pro ředitele Městského muzea Sedlčany, a to s aplikací k datu 

změny od 1. září 2020, vzhledem k postupu do vyššího platového stupně vyplývajícího z délky 

odpracované praxe (v souboru výroků usnesení RM 45-820/2018-2022).  

 

Rada města Sedlčany vydala souhlas: 

▪ k předložené zadávací dokumentaci k výběrovému řízení pro výběr dodavatele stavebních 

prací na akci s názvem: „Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč“ 

(v souboru výroků usnesení RM 45-812/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany zamítla následující Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2020, a to pro nedostatek alokovaných finančních prostředků, 

pro žadatele: 

▪ Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Nalžovice č. p. 14, 262 93 

Nalžovice, IČO 42727243, Žádost č. j.: MST/2301/2020; 

▪ Neslyšící s nadějí, z. s., se sídlem Na křečku č. p. 365, 109 04 Horní Měcholupy, 

IČO  22668276, č. j.: MST/2650/2020; 

▪ Dračí lodě Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, Konečná č. p. 158, Sedlčany 264 01, 

IČO  06645984, č. j.: MST/3488/2020; 

▪ Mašínův statek – památník tří odbojů, z. s., se sídlem Lošany č. p. 1, 280 02, IČO 7357737, 

č. j.: ST/1420/2020; 

▪ Florbal Sedlčany, z. s., se sídlem Víska č. p. 35, 262 52 Vysoký Chlumec, IČO 8209910, 

č. j.: MST/2842/2020;  

▪ FO, trvale bytem Sedlčany, č.  j.: MST/2203/2020;   

▪ Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Sedlecká č. p. 55, 



 

 

264 01 Sedlčany, IČO 61101371, č. j.: MST/21280/2019, č. j.: MST/21281/2019, č. j. 

MST/21282/2019; 

▪ SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Oříkov, se sídlem Sedlčany, osada Oříkov č. p. 30, 264 01 

Sedlčany, IČO 66324777, č. j.: ST/3198/2020 (RM 45-821/2018-2022). 

 


