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

č. 65/2018-2022 ze dne 16. června 2021 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 24. 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 2. června 2021 

(RM č. 64/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 65-1108/2018-

2022); 

 
▪ zprávu ve věci pořádku a bezpečnostní situace na území města Sedlčany z pohledu prevence, 

činnosti, působnosti a plnění zadaných úkolů Městské policie Sedlčany za období roku 2020 

a zprávu o činnosti Městské policie Sedlčany za uplynulé období roku 2021, sestavenou 

a přednesenou panem Petrem Krchem, vrchním strážníkem Městské policie Sedlčany (RM 65-

1109/2018-2022); 

 

▪ zprávu ve věci bezpečnosti města a regionu Sedlčany, obsahující vyhodnocení celkové 

bezpečnostní situace a vývoj přestupkové a trestní činnosti za uplynulé období roku 2020 

(s aktuálními daty), spolu se statistickým vyhodnocením a porovnáním hlavních ukazatelů 

činnosti Policie ČR, Obvodního oddělení Sedlčany, předanou z pozice zástupce vedoucího 

Obvodního oddělení Sedlčany (RM 65-1110/2018-2022); 

 

▪ zprávu o součinnosti s městem Sedlčany, zásahové činnosti, vlastních aktivitách a další 

působnosti při plnění úkolů profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru 

Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Stanice HZS Sedlčany, vypracovanou nad údaji 

uplynulého období roku 2020 a daty roku 2021 ke dni 16. června 2021, kterou přednesl pan 

npor. Ing.  Petr Hron, velitel Stanice HZS Sedlčany (RM 65-1111/2018-2022); 

 

▪ dílčí zprávu ohledně bezpečnostní situace za uplynulé období roku 2021 (s daty do dne 

16. června 2021), vypracovanou a přednesenou velitelem zásahové jednotky JPO III Sedlčany, 

panem Milanem Šerákem a zprávu ve věci vykonaných zásahů na záchranu ohrožených životů, 

majetku a dalších provedených ochranných, pomocných a preventivních činností ve prospěch 

občanů města a regionu Sedlčany a činností spočívajících v součinnosti s profesionální 

jednotkou Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Stanice HZS Sedlčany, jako 

i o provedených nezbytných školeních (RM 65-1112/2018-2022); 

 

▪ předanou zprávu z prostředí působnosti Městského úřadu Sedlčany, Odboru krizového řízení, 

kterou předložil pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení (RM 65-1113/2018-2022); 

 

▪ výsledky veřejnosprávní kontroly provedené podle Kontrolního řádu města Sedlčany, 

uvedené v Souhrnné zprávě o provedené veřejnosprávní kontrole příspěvkových organizací 

města Sedlčany nad hospodařením roku 2020 a dále informace o změně a doplnění personálního 

složení kontrolní skupiny pro provádění veřejnosprávní kontroly nad hospodařením 



 

 

příspěvkových organizací na rok 2021, případně následných, prováděné podle schváleného 

Kontrolního řádu města Sedlčany (RM 65-1119/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ v souladu s usnesením Zastupitelstva města Sedlčany č. 230/2018-2022 ze dne 7. června 2021, 

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 

řádně zveřejnil záměr prodeje pozemku parc. č. st. 334, druhem pozemku zastavěná plocha 

a nádvoří, o výměře 1469 m2, jehož součástí je stavba – budova bez č. p. / č. e., objekt občanské 

vybavenosti („Úpravna vody Kosova Hora“), vše v k. ú. a obci Kosova Hora, a to za minimální 

kupní cenu 1 371 650,00 Kč, což představuje polovinu původní ceny souboru nemovitostí 

stanovené znaleckým posudkem, neboť na předcházející opakovaná „Oznámení o prodeji“ 

nemovitostí nikdo nereagoval. Záměr prodeje bude zveřejněn v době od 21. června do 30. září 

2021 (RM 65-1114/2018-2022); 

 

▪ předložit k projednání konečný návrh Dohody o narovnání, kterou podle předpokladu dojde 

k mimosoudnímu vyrovnání a ukončení sporu obou smluvních stran, tedy mezi investorem 

(město Sedlčany) a zhotovitelem díla (VYSSPA Sports Technology, s. r. o., IČO 27967638, 

se sídlem Plzeň, Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň) pod názvem 

„Rekonstrukce LAS Taverny“ (v souboru výroků usnesení RM 65-1125/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ s akceptací nabídky na odkoupení vybraného zařízení bývalého fitness centra provozovaného 

v administrativní budově na adrese Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 34, 264 01 Sedlčany, 

a to v hodnotě 42 tis. Kč podle rozpisu nabízeného majetku ze strany jeho vlastníka. Nabídku 

finančně vypořádá nabyvatel věcí, kterým je Základní umělecká škola Sedlčany, která je 

potřebuje za účelem výkonu hlavní činnosti příspěvkové organizace (RM 65-1115/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla:  

▪ v postavení jednajícího orgánu jediného společníka obchodní společnosti v působnosti valné 

hromady subjektu Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., o rozdělení zisku dosaženého za rok 

2020 ve výši 551 321,24 Kč tak, že zisk v plné výši 551 321,24 Kč bude převeden 

na nerozdělený zisk minulých let (v souboru výroků usnesení RM 65-1116/2018-2022); 

 

▪ o výběru nejvýhodnější nabídky podané subjektem Údržba silnic, s. r. o., IČO 61681199, 

v hodnotě 1 107 140,92 Kč bez DPH, tj. 1 339 640,51 Kč vč. DPH, která byla podána 

do soutěže dodavatelů na akci s názvem „Ulice Pod Lesíkem, nový povrch komunikace“ 

(v souboru výroků usnesení RM 65-1120/2018-2022); 

 

▪ o výběru nejvýhodnější nabídky podané subjektem Údržba silnic, s. r. o., IČO 61681199, 

v hodnotě 1 851 706,67 Kč bez DPH, tj. 2 240 565,07 Kč vč. DPH, která byla podána do soutěže 

dodavatelů na akci s názvem „Ulice Profesora Plavce, dokončení povrchů, chodník“ (v souboru 

výroků usnesení RM 65-1121/2018-2022); 

 

▪ o výběru nejvýhodnější nabídky podané subjektem Údržba silnic, s. r. o., IČO 61681199, 

v hodnotě 1 005 812,99 Kč bez DPH, tj. 1 217 033,72 Kč vč. DPH, která byla podána do soutěže 

dodavatelů na akci s názvem „Komunikace na pozemku parc. č. 3020/44 k. ú. Sedlčany“ 

(v souboru výroků usnesení RM 65-1122/2018-2022); 

  



 

 

▪ o odkladu realizace stavebních prací a výběru zhotovitele na opravu střechy objektu 2. ZŠ 

Sedlčany, a to na příští rozpočtové období (návrh na zapracování do rozpočtu na rok 2022); 

(v souboru výroků usnesení RM 65-1122/2018-2022); 

 

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

rozsahu, v úplném a účinném znění o výběru dodavatele prací firmy Strnad elektro, s. r. o., 

IČO 28252772, který za nabídnutou cenu 303 168,29 Kč bez DPH, tj. za 366 833,64 Kč 

vč. DPH vyhotoví akci pod názvem „Rekonstrukce elektroinstalace 1. ZŠ“ (v souboru výroků 

usnesení RM 65-1124/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ účetní závěrky za rok 2020 příspěvkových organizací města Sedlčany, a to 1. základní školy 

Sedlčany; 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany; Základní umělecké školy Sedlčany; 

Mateřské školy Sedlčany; Školní jídelny l. ZŠ Sedlčany; Školní jídelny 2. ZŠ Sedlčany; 

Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany; Městského muzea Sedlčany; Městské knihovny 

Sedlčany a Sportovních areálů Sedlčany (RM 65-1117/2018-2022); 

 

▪ návrhy na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ke dni 31. prosinci 2020, které byly 

podány příspěvkovými organizacemi města Sedlčany, a to 1. základní škola Sedlčany; 

2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany; Základní umělecká škola Sedlčany; Mateřská 

škola Sedlčany; Městská knihovna Sedlčany a Městské muzeum Sedlčany (RM 65-1118/2018-

2022); 

 

▪ žádost o povolení vaření obědů pro frekventanty English camp 2021 – kurzu výuky anglického 

jazyka, který se již tradičně koná ve městě Sedlčany pro žáky a studenty zdejších škol v termínu 

ode dne 2. srpna do 6. srpna 2021. Obědy v počtu cca 100 ks/den zajistí Školní jídelna 1. 

Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69, 264 01 Sedlčany; IČO 70999104 (RM 

65-1126/2018-2022); 

 

▪ návrh mimořádných odměn vedoucím pracovníkům za plnění úkolů nad rámec svých 

pracovních povinností za období prvního pololetí roku 2021, tj. jednatelům obchodních 

společností (Sedlčanské technické služby, s. r. o.; Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.) 

a ředitelům příspěvkových organizací města Sedlčany (1. základní škola Sedlčany; 2. základní 

škola – Škola Propojení Sedlčany; Základní umělecká škola Sedlčany; Mateřská škola 

Sedlčany; Školní jídelna l. ZŠ Sedlčany; Školní jídelna 2. ZŠ Sedlčany; Kulturní dům Josefa 

Suka Sedlčany; Městské muzeum Sedlčany; Městská knihovna Sedlčany a Sportovní areály 

Sedlčany), a to v souladu s předloženým návrhem rozvrhu odměn (RM 65-1127/2018-2022); 

 

▪ pro případ žadatele 1. základní školy Sedlčany, zapojení finančních prostředků školy původem 

z rozpočtu zřizovatele na předfinancování projektu s názvem „Letní kempy 2021“ v částce 

164 000,00 Kč, neboť podle nastaveného systému financování projektu žadatel obdrží finanční 

prostředky od poskytovatele dotace nejdříve v měsíci srpnu 2021 (RM 65-1128/2018-2022); 

 

▪ pro případ žadatele 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, zapojení finančních 

prostředků školy původem z rozpočtu zřizovatele na předfinancování projektu s názvem „Letní 

kempy 2021“ v částce 240 000,00 Kč, neboť podle nastaveného systému financování projektu 

žadatel obdrží finanční prostředky od poskytovatele dotace nejdříve v měsíci srpnu 2021 (RM 

65-1129/2018-2022); 

 



 

 

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

na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; č. j.: MÚ-S/SOC/12079/2021, 

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. Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy 

(RM 65-1130/2018-2022); 

 

▪ vydat Změnu č. 1 Vnitřního předpisu města Sedlčany, kterým byly dříve (dne 21. dubna 2021; 

zn. RM 61-1049/2018-2022) stanoveny další zaměstnanecké benefity pro Městskou policii 

Sedlčany. Změna rozsahu zaměstnaneckých benefitů stanovená uvedenou úpravou předpisu 

bude aplikována s účinností dne 1. července 2021 (RM 65-1131/2018-2022). 

 

 

 


