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

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 71/2018-2022 ze dne 29. září 2021
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem jedenácti 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 15. září 2021 (RM
č. 70/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 71-1223/2018-2022);
▪ zprávu o činnosti a plnění úkolů Městské teplárenské společnosti, s. r. o. za první pololetí roku
2021 s aktualizovanými daty ke dni jejího zpracování a zprávu o připravenosti zařízení
na zahájenou topnou sezónu 2021 / 2022, sestavenou a okomentovanou panem Ondřejem
Sůvou, jednatelem uvedené městské obchodní společnosti (RM 71-1224/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 24377/2018-12 se zhotovitelem díla SILVA
PROJEKT, s. r. o., IČO 29295033, který je uzavírán v souladu s dřívějším smluvním ujednáním
a jehož předmětem je stanovení konečné výměry zpracovaných lesních hospodářských osnov
na 809,58 hektarů spolu se stanovením konečné ceny díla na částku 411 428,- Kč včetně DPH;
výše doplatku po upřesnění výměry tak činí 163 834,- Kč a současně uzavřít Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 24377/2018-12 se zhotovitelem díla SILVA PROJEKT, s. r. o.,
IČO 29295033, který je uzavírán v souladu s dřívějším smluvním ujednáním a jehož
předmětem je uplatnění smluvní pokuty městem Sedlčany za pozdější dodání díla v částce
3 230,- Kč. Po započítání smluvní sankce je doplatek snížen na částku 160 604,- Kč (v souboru
výroků usnesení RM 71-1225/2018-2022);
▪ uzavřít Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je poskytnout městu Sedlčany sjednanou službu
k podpoře výkonu státní správy podle ustanovení § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
prostřednictvím SW produktu HELETAX od externího dodavatele Topol Pro, spol. s r. o.,
se sídlem Obrubce – Obora 2, 294 04 Dolní Bousov, IČO 62956027, za cenu roční služby
v částce 4 840,- Kč s DPH (RM 71-1226/2018-2022);
▪ na základě návrhu Městského úřadu Sedlčany, Odboru vnitřních věcí předložený Kalendář
oddacích dnů na rok 2022, ve kterých bude zajištěna služba oddávajících a v jehož časových
limitech bude správním orgánem závazně rozhodováno (RM 71-1227/2018-2022);
▪ přijetí nabídky (označené č. 1295369015/holding) na dodávky elektrické energie na období
od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, kterou pro město Sedlčany vypracovala a předložila
skupina ČEZ ESCO, a. s., IČO 03592880, se sídlem Praha, Duhová 1444/2, 140 00 Praha
(v souboru výroků usnesení RM 71-1228/2018-2022);

▪ uzavřít Smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem stavební akce pod názvem „Přístavba
provozní budovy SDH II Sedlčany“, kterým je společnost S-B, s. r. o., IČO 25652362,
která ve veřejné soutěži podala nejvýhodnější nabídku za celkovou cenu díla 1 994 947,00 bez
DPH (v souboru výroků usnesení RM 71-1229/2018-2022);
▪ uzavřít Smlouvu se zhotovitelkou přezkumu hospodaření města Sedlčany za rok 2021,
kterou je Ing. Jitka Licinberková, se sídlem Janov č. p. 155, 473 01 Nový Bor, auditorka
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 71-1230/2018-2022);
▪ na základě Žádosti příspěvkové organizace Základní umělecká škola Sedlčany, se sídlem
Šafaříkova č. p. 428, 264 01 Sedlčany, IČO 61904287, vyplacení náhrady částkou 70 %
z učiněných plateb, a to výdajem z rozpočtu provozních nákladů příspěvkové organizace,
jako náhrady za přijatou peněžní zálohu rodičům žáků školy, kteří zálohu uhradili na plánovaný
zájezd žáků na Mezinárodní hudební festival pro mládež do Chorvatska, přičemž společnost,
která měla zájezd organizovat, poskytnuté finanční zálohy zpět škole nevrátila (RM 711231/2018-2022);
▪ na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 (č. j.: MÚS/MST/19425/2021, přijaté dne 29. září 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, finanční podporu žadateli (vodní sporty – závody
rychlostní kanoistiky; Memoriál Bóži Karlíka 2021 – nákup věcných cen pro závodící děti),
v částce podpory 10.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 71-1233/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a na základě Žádosti č. j.: MÚ-S/MST/19113/2021, s čerpáním Fondu investic příspěvkové
organizace Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, se sídlem Havlíčkova č. p. 514, 264 01
Sedlčany, IČO 42728452, v částce 137 819,- Kč, a to na pořízení kamery k dalekohledu CMOS
C3-61000 do Hvězdárny Sedlčany (RM 71-1232/2018-2022).

