MĚSTO SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 58/2018-2022 ze dne 10. března 2021
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 24. února 2021
(RM č. 57/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 58-992/20182022);
▪ zprávu za rok 2020 o činnosti a plnění zadaných úkolů spojených se správou majetku města
Sedlčany, který tvoří komplex sportovních areálů a zařízení, přednesenou spolu s vybranými
hospodářskými a dalšími statistickými ukazateli, údaji a výkony panem Pavlem Bednářem,
ředitelem příspěvkové organizace města Sedlčany, Sportovní areály Sedlčany (v souboru
výroků hospodaření RM 58-993/2018-2022);
▪ předběžnou zprávu o výsledcích hospodaření příspěvkové organizace Sportovní areály
Sedlčany za rok 2020, která je připravena k prověření hospodaření auditorem (v souboru výroků
hospodaření RM 58-993/2018-2022);
▪ zprávu z jednání Komise státní památkové péče města Sedlčany (č. j.: ŠKPP/4806/2021),
která posuzovala žádosti o zařazení do programu „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ a sestavila návrh na přidělení příspěvků
oprávněným žadatelům (RM 58-1000/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ řediteli příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany v termínu do zahájení jednání Rady
města Sedlčany (24. března 2021, 16:00 hod.) upřesnit a vykázat rozdíly mezi plánem a plněním
v žádaných položkách hospodaření, u kterých jsou tyto uvedeny ≥ 10 % (v souboru výroků
hospodaření RM 58-993/2018-2022);
▪ starostovi města Sedlčany, uzavřít s vybranou uchazečkou (Ing. Jitka Licinberková, se sídlem
Janov č. p. 155, 473 01 Nový Bor, auditor č. ev. 1620, IČO 40200281, DIČ CZ6055111898)
Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření (v souboru výroků usnesení RM 58-997/20182022).
Rada města Sedlčany zrušila:
▪ a to v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Sedlčany č. 218/2018-2022 ze dne 8. března
2021 své usnesení č. RM 42-750/2018-2022 ze dne 24. července 2020, kterým bylo schváleno
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti“ mezi Lesy ČR, s. p. se sídlem
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, jako povinným a městem
Sedlčany, jako oprávněným, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě
na služebných pozemcích parc. č. 2405/6 a parc. č. 2405/1 v k. ú. Benešov u Prahy, obec
Benešov, a to pro Vodojem Šiberna (Vodojem Benešov) a vodovodní potrubí Přivaděče pitné

vody Benešov – Sedlčany. Důvodem zrušení usnesení Rady města Sedlčany č. RM 42750/2018-2022 je skutečnost, že státní podnik nepřistoupil na uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě v daném rozsahu, přičemž zmíněným usnesením Zastupitelstva
města Sedlčany bylo v souladu s požadavkem Lesů ČR, s. p., schváleno uzavření „Smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti“, a to pouze na část pozemku parc. č. 2405/1 v rozsahu
80 m2, přičemž pozemek parc. č. 2405/6 o výměře 703 m2 zůstává nadále předmětem nájmu
(Smlouva o nájmu pozemku ze dne 19. září 2019); (RM 58-994/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ na základě podnětu jednatele správce městského bytového fondu, tj. Městské teplárenské
Sedlčany, s. r. o., aby v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany (byt č. 5) na adrese objektu
28. října č. p. 175, 264 01 Sedlčany, byla provedena výměna stávající vany za sprchový kout
s tím, že náklady spojené s provedením stavebních úprav (cca 30 000,00 Kč) budou hrazeny
smluvním nájemcem (RM 58-995/2018-2022);
▪ v postavení zřizovatele příspěvkové organizace přijetí daru od FO, který je určen na podporu
výuky výtvarného oboru (starší skříňový elektrický stroj zn. VERITAS) ve prospěch příjemce,
obdarované příspěvkové organizace, Základní umělecké školy Sedlčany, se sídlem Sedlčany,
Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany; IČO 61904287 (RM 58-996/2018-2022);
▪ uzavřít Veřejnosprávní smlouvu o dotaci / příspěvku na poskytování sociální služby na rok
2021, ev. č. poskytovatele S-0692/SOC/2021, jejímž předmětem je poskytnutí jednorázové
účelové neinvestiční dotace ve výši 1 294 600,00 Kč ze zdrojů poskytovatele, Středočeského
kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5; IČO 70891095, a to pro účely výkonu služby
obecného hospodářského zájmu na poskytování sociálních služeb prostřednictvím Pečovatelské
služby Sedlčany (RM 58-998/2018-2022);
▪ na základě uplatněných Žádostí fyzických osob v počtu 5 případů (podrobně uvedeno
v příslušných spisech vedených na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí;
č. j.: SOC/3849/2021; č. j.: SOC/3956/2021; č. j.: SOC/4114/2021; č. j.: SOC/4667/2021;
č. j.: SOC/4669/2021), poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 Kč/rok
2021/nemovitost, kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu
zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dary budou vyplaceny na základě
uzavřené Darovací smlouvy, a to pro každý schválený dar (případ) samostatně (celkem pro 5
případů činí jejich výše 4.000,00 Kč); (RM 58-999/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyjádřila souhlas:
▪ s výsledky výběrového řízení vedeného za účelem zajištění nejvhodnějšího zhotovitele
přezkumu hospodaření města Sedlčany za rok 2020, kterým je Ing. Jitka Licinberková,
se sídlem Janov č. p. 155, 473 01 Nový Bor, auditor č. ev. 1620, IČO 40200281, DIČ
CZ6055111898, za nabídnutou cenu 68 000,00 Kč bez DPH (s DPH 21 % cena činí
82 280,00 Kč); (v souboru výroků usnesení RM 58-997/2018-2022).

