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

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 64/2018-2022 ze dne 2. června 2021
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 11. 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 19. května 2021
(RM č. 63/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 64-1097/20182022);
▪ aktuální zprávu o stavu prostředí v oblasti sociální problematiky ve městě a regionu Sedlčany,
souvisejících kompetencích, výkonech a dalších činnostech Městského úřadu Sedlčany, Odboru
sociálních věcí, a to v přenesené i samostatné působnosti města Sedlčany. Prezentaci připravila
a okomentovala Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany
(RM 64-1098/2018-2022);
▪ souhrnnou zprávu o činnosti a statistice výkonů za rok 2020 Pečovatelské služby Sedlčany,
organizační složky města Sedlčany, dále informace o organizačních a provozních opatřeních
a výkonech v době Vládou ČR vyhlášeného nouzového stavu 2020 / 2021. Zprávu předložila
a soubor dalších informací připravila paní Jana Máchová, vedoucí Pečovatelské služby
Sedlčany (RM 64-1099/2018-2022);
▪ prezentaci činnosti Centra Petrklíč, z. s. (zázemí a působnost v objektu Sedlčany, Sokolovská
č. p. 580, 264 01 Sedlčany), v roce 2020, informace o pandemických omezeních v realizaci
projektů, aktuální činnosti a aktivitách, a to s výhledem do zbývajícího období roku 2021 (RM
64-1100/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, týkající se stavby
s označením „FTTH Sedlčany“, která je uzavírána mezi společností Telco Infrastructure, s. r.
o., se sídlem Praha, Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4, jako budoucím oprávněným
a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je právo oprávněného zřídit,
provozovat, udržovat, opravovat a likvidovat podzemní komunikační vedení veřejné
komunikační sítě – „FTTH Sedlčany“, a provádět jeho úpravy a rekonstrukce za účelem
modernizace nebo zlepšení výkonnosti podzemního komunikačního vedení. Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 300,00 Kč/bm, včetně DPH, přičemž rozsah věcného
břemene inženýrské sítě bude upřesněn v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí
následně uzavřené Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (RM 64-1101/2018-2022);
▪ aby stávající Smlouva o poskytnutí ubytování na ubytovací jednotku č. 10/I. patro objektu
bytového domu Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, byla nově uzavřena se synem
smluvní uživatelky, neboť tento doposud žije s matkou ve společné domácnosti. Důvodem je

ukončení trvání smluvního užívání ze strany žadatelky. Uzavření Smlouvy o poskytnutí
ubytování bylo schváleno na dobu určitou, a to do 31. srpna 2021 (RM 64-1103/2018-2022);
▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská
č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubytovací jednotka č. 6/III. patro), a to s žadatelkou, trvale bytem
Křepenice, na dobu určitou, tj. do 31. srpna 2021 (RM 64-1104/2018-2022);
▪ na základě opětovně posouzené Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok
2021, doručené žadatelem 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,
a po provedení hloubkového šetření kazuistiky, finanční podporu subjektu EDA cz, z. ú.,
se sídlem Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 – Chodov, v částce 5 000,00 Kč, čímž doplňuje dříve
přijaté usnesení zn. RM 63-1087/2018-2022 (v souboru výroků usnesení RM 64-1105/20182022);
▪ Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce, uzavíraný se Zdravotní záchrannou službou
Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Kladno, Vančurova č. p. 1544, 272 01
Kladno; IČO 75030926, jehož předmětem je prodloužení doby bezplatného užívání dříve
poskytnuté movité věci (automatický externí defibrilátor pro podporu včasné defibrilace
a resuscitace v systému přednemocniční neodkladné péče) o dobu 2 let, a to za podmínek
ve změnovém ujednání dále uvedených. Přístrojem je vybaveno služební vozidlo Městské
policie Sedlčany (RM 64-1106/2018-2022);
▪ poskytnutí daru ve výši 4 000,00 Kč na podporu vydání publikace s názvem „Confluens –
Vlastivědný sborník Mělnicka“, připravovaný Regionálním muzeem Mělník, IČO 00066567,
ve kterém bude, mimo jiné, uvedena studie o rodáku ze Sedlčan, Augustýnu Rebcovi, nožířovi
v Mělníce a válečném hrdinovi, který zemřel v koncentračním táboře Mauthausen (RM 641107/2018-2022).
Rada města Sedlčany trvá:
▪ na zachování železničního přechodu pro pěší na trati Olbramovice – Sedlčany (14,905 km;
lokalita Na Červeném Hrádku), neboť tento navazuje na obecní cestu a občany je využíván
k procházkám a turistickým výletům do okolí města; město Sedlčany v postavení silničního
správního úřadu (ust. § 37a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů) v této věci odeslalo nesouhlasné stanovisko k žádosti o zrušení přechodu
Správě železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, se sídlen Praha, Partyzánská
č. p. 24, 170 00 Praha 7 (v souboru výroků usnesení RM 64-1102/2018-2022).

