MĚSTO SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany
Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 47/2018-2022 ze dne 23. září 2020
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 9 specifických usnesení, a to
v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
▪ zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady města Sedlčany ze dne 16. září 2020 (RM
č. 46/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 47-841/2018-2022);
▪ předloženou zprávu o hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavebních prací v rámci
investiční akce s názvem „Výstavba sportovně rekreační zóny Luční ul., Sedlčany“ sestavenou
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 47-842/2018-2022);
▪ předloženou zprávu o hodnocení nabídek pro výběr dodavatele stavebních prací v rámci
investiční akce pod názvem „Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru
Petrklíč“, sestavenou 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
47-843/2018-2022).
Rada města Sedlčany rozhodla o výběru zhotovitele akcí podle nejvýhodnějších nabídek:
▪ „Modul hygienického zařízení a přístřešek“ ve Sportovním areálu Luční bude realizovat
subjekt KPS stavby, spol. s r.o., IČO 24816752, za cenu 1.008.177,56 Kč bez DPH, tj.
1.219.894,85 Kč vč. DPH;
▪ „Mobiliář pro aktivity dětí“ ve Sportovním areálu Luční bude realizovat subjekt KPS stavby,
spol. s r. o., IČO 24816752, za cenu 230.381,00 Kč bez DPH, tj. 278.761,01 Kč vč. DPH;
▪ „Parkour a workout“ ve Sportovním areálu Luční bude realizovat subjekt Enuma Elis, s. r. o.,
IČO 01688260, za cenu 1.893.942,00 Kč bez DPH, tj. 2.291.669,82 Kč vč. DPH;
▪ „Mobiliář“ ve Sportovním areálu Luční bude realizovat subjekt KPS stavby, spol. s r. o., IČO
24816752, za cenu 264.014,00 Kč bez DPH, tj. 319.456,94 Kč vč. DPH (v souboru výroků
usnesení RM 47-842/2018-2022);
▪ projekt s názvem „Podpora infrastruktury pro neformální vzdělávání v Centru Petrklíč“ bude
zadán k realizaci subjektu S-B, s. r. o., IČO 25652362, za nabídkovou cenu ve výši
1.266.183,97 Kč bez DPH, tj. 1.532.082,60 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 47843/2018-2022).
Rada města Sedlčany revokovala:
▪ usnesení zn. RM 46-836/2018-2022 s náhradou tak, že schvaluje ustanovit komisi pověřenou
k hodnocení nabídek, pro výběr dodavatele stavby pod názvem „Obnova hřiště minigolfu
v parku Háječek, Sedlčany“, která bude pracovat ve složení Ing. Miroslav Hölzel, Mgr. Zdeněk
Šimeček, Ing. Tomáš Langer, pan Pavel Bednář a Ing. František Hodys. Náhradníky jsou

Ing. Jiří Burian, MUDr. Karel Marek, Ing. Martin Havel, Mgr. Věra Skálová a paní Dana
Čížková (RM 47-844/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor v objektu Městského muzea
Sedlčany (pronajímatel IČO 70973431), na adrese Sedlčany, Tyršova č. p. 136, 264 01
Sedlčany, a to v souvislosti s konáním akcí „Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
2020“; „Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky“, kde bude zřízena volební místnost
pro volební okrsek Sedlčany č. 2. Volby se budou konat v termínu 2. a 3. října 2020. Případné
druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se bude konat 9. a 10. října 2020 (RM 47845/2018-2022);
▪ návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor umístěných v objektu
Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (pronajímatel IČO 42728452), na adrese Sedlčany,
Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany, ve kterém v souvislosti s konáním akcí „Volby
do Zastupitelstva Středočeského kraje 2020“; „Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České
republiky“, bude zřízena volební místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 3 a č. 4. Volby se
budou konat v termínu 2. a 3. října 2020. Případné druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu
ČR se bude konat 9. a 10. října 2020 (RM 47-846/2018-2022);
▪ návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, v objektu restaurace
„U Beranů“ (identifikace subjektu IČO 60188537), na adrese Sedlčany, osada Solopysky č.
p. 28, 264 01 Sedlčany, ve kterém v souvislosti s konáním akcí „Volby do Zastupitelstva
Středočeského kraje 2020“; „Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky“, které se budou
konat v termínu dne 2. a 3. října 2020 (případné druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
se bude konat ve dnech 9. a 10. října 2020), bude zřízena volební místnost pro volební okrsek
Sedlčany č. 9 (RM 47-847/2018-2022);
▪ Nařízení města Sedlčany č. 2/2020, kterým ruší užitý způsob a forma vydání Řádu
pro pohřebiště v Sedlčanech uvedenou v usnesení zn. RM 45-819/2018-2022 (v souboru
výroků usnesení RM 47-849/2018-2022).
Rada města Sedlčany upravila:
▪ výrok usnesení zn. RM 45-819/2018-2022, který nově zní: „Rada města Sedlčany v postavení
výkonného orgánu provozovatele veřejného pohřebiště schvaluje a vydává, a to podle § 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.“ (RM 47-848/20182022).

