
  

 

 

  

 

  
MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM č. 93/2018-2022 

ze dne 7. září 2022 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 14 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. srpna 2022 

(RM  č. 92/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 93-1636/2018-2022); 

 

▪ zprávu Městského úřadu Sedlčany, Odboru investic, o plnění stavebních akcí, investičních záměrů 

a souvisejících rozpočtovaných akcí na období roku 2022, dále o stavu přípravy dalších záměrů 

a investičních akcí na následná rozpočtová období, zpracování projektových dokumentací a zprávu 

o přípravě zadávacích řízení vedených za účelem výběru nejvýhodnějšího zhotovitele 

(RM  93- 1637/2018-2022); 

 

▪ zprávu o rozdělení a plnění úkolů vyplývajících z přijatých usnesení a dalších podnětů a ujednání 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 5. září 2022 (ZM č. 21/2018-2022) a doplňující zprávu 

o plnění dalších úkolů, kterými se nyní zabývá právní zástupce města Sedlčany (RM 93-1649/2018-

2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ aktualizaci a úplné znění dokumentu – Vnitřní předpis č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, v úplném (konsolidovaném) znění, kterým se upravuje postup zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu v rámci pravidel stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost tohoto předpisu je stanovena na den 30. září 2022. 

Pro případné zadávání veřejných zakázek v době před účinností tohoto předpisu je postupováno podle 

předpisu platného do dne 29. září 2022 (RM 93-1638/2018-2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 

č.  IV- 12-6030332/VB/5“, mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín 

IV  –  Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, která je v této záležitosti na základě plné moci 

zastoupena společností Elmoz Czech, s. r. o., se sídlem Benešov, Černoleská č. p. 2326, 256 01 Benešov, 

jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je zřízení 

věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 758/14, parc. č. 758/4, parc. 

č.  758/10, parc. č. 758/2, parc. č. 758/3, parc. č. 758/9 a parc. č. 758/1, vše v k. ú. Třebnice, obec 

Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, 

tj. kabelového vedení NN 0,4 kV. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 

16.800,00 Kč bez DPH (RM 93-1641/2018-2022); 



  

 

 

 

▪ v souladu s kompetencemi založenými zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, dokument „Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby městem 

Sedlčany“. Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby městem Sedlčany budou aplikována 

v prostředí poskytovaných výkonů Pečovatelské služby Sedlčany, organizační složky města Sedlčany, 

se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 160, 264 01 Sedlčany. Předpis nabývá účinnosti dne 15. září 2022 

(RM 93-1645/2018-2022); 

 

▪ v souladu s kompetencemi založenými zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, „Pravidla pro podávání a vyřizování stížností Pečovatelské služby Sedlčany“, 

organizační složky města Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 160, 264 01 Sedlčany. Předpis 

nabývá účinnosti dne 15. září 2022 (RM 93-1646/2018-2022); 

 

▪ vzorový dokument pod názvem „Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytování pečovatelské služby“, 

který auditovala Mgr. Monika Drábková, právní zástupkyně města Sedlčany, a který bude s účinností 

dne 15. září 2022 aplikován v prostředí subjektu Pečovatelská služba Sedlčany, organizační složka 

města Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 160, 264 01 Sedlčany (RM 93-1647/2018-2022); 

 

▪ vzorovou „Výpověď ze Smlouvy o poskytování pečovatelské služby“, která byla uzavírána na výkony 

sjednaných služeb, podle ustanovení § 40 a § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, a to s využitím dříve sjednaného ustanovení Smlouvy o poskytování pečovatelské 

služby (ust. čl. VII, odst. 2, bod třetí). Právním garantem k uvedenému vzorovému dokumentu 

je  Mgr. Monika Drábková, právní zástupkyně města Sedlčany. Vzorový dokument bude aplikován 

s účinností dne 15. září 2022 v prostředí subjektu Pečovatelská služba Sedlčany, organizační složka 

města Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 160, 264 01 Sedlčany (RM 93-1648/2018-2022).  

 

Rada města Sedlčany uložila:  

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 

záměr pronájmu nebytových prostor – prostory sloužící k podnikání (jedná se o adresný záměr 

na základě žádosti společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.), které jsou situovány v budově 

na adrese Sedlčany, Tyršova č. p. 159, 264 01 Sedlčany (objekt bývalé Polikliniky Sedlčany; čekárna 

pro pacienty o výměře užitné plochy 9,10 m2). Po uplynutí zákonem stanovené lhůty pro zveřejnění 

by  byl záměr pronájmu postoupen k projednání v Radě města Sedlčany za účelem schválení uzavření 

příslušného smluvního ujednání, resp. Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor (v souboru 

výroků usnesení RM 93-1639/2018-2022); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru výstavby a územního plánování, rozeslat výsledky výběrového 

řízení zúčastněným zpracovatelům, dále zajistit další výkony administrace (spolu s úkoly evidenčními) 

spojené s dokončením procesu výběrového řízení vedeného za účelem vyhotovení dokumentace 

„Změna č. 2 Územního plánu města Sedlčany“, jako i prováděním kontroly dodržování plnění 

smluvních podmínek ohledně vyhotovení uvedené dokumentace a plnění informační povinnosti 

k pověřenému zastupiteli a orgánům města; (v souboru výroků usnesení RM 93-1642/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany zamítla:  

▪ žádost společnosti Kubeš Projekt, s. r. o., se sídlem Blatná, Fügnerova č. p. 490, 388 01 Blatná; 

IČ 01884565, která požádala město Sedlčany o vyjádření k záměru stavby sítě FTTH 

–  vysokorychlostního přenosu dat pro možnost připojení privátního i podnikatelského sektoru ve městě 



  

 

 

Sedlčany, (název stavby: FIS_FTTH_CZ_3273_29109_20014_Sedlčany_A), neboť v současné době 

na území města Sedlčany probíhá stavba podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

pod označením „FTTH Sedlčany“ (souhlas Rady města Sedlčany dne 27. května 2020, č. usnesení 

RM  40-712/2018-2022 se záměrem na vybudování „Optické sítě Sedlčany“ společnosti 

Telco  Infrastructure, s. r. o.); (RM 93-1640/2018-2022).  

 

Rada města Sedlčany akceptovala:  

▪ výsledky výběrového řízení, které bylo zadáno usnesením Rady města Sedlčany 

zn.:  RM  91- 1608/2018-2022 ze dne 27. července 2022, za účelem zajištění nejvýhodnějšího 

dodavatele na zpracování „Změny č. 2 Územního plánu města Sedlčany“ a provedeno 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 93-1642/2018-2022); 

 

▪ aktualizovanou nabídku spolupráce předloženou společností ACCON managers & partners, s. r. o., 

se sídlem Praha, Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7 – Bubeneč, a to na projekt pod názvem 

„Vybudování digitálního povodňového plánu, varovného a výstražného systému ochrany před 

povodněmi pro město Sedlčany“. Předmětem nabídky je tzv. výkon dotačního managementu 

a organizace veřejné zakázky, tj. především příprava podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace, žádost o platbu včetně Zprávy o realizaci, závěrečné vyhodnocení akce a vlastní organizace 

veřejné zakázky, vše za nabídnutou cenu 100 000 Kč bez DPH (nabídka č. j.: MÚ-S/ST/18401/2022); 

(v souboru výroků usnesení RM 93-1644/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla:  

▪ o výběru dodavatele veřejné zakázky pod názvem akce (vyhotovení dokumentace) „Změna č. 2 

Územního plánu města Sedlčany“, kterým je Ing. arch. Milan Salaba, IČ 40663264, se sídlem Praha, 

Štěfánikova č. p. 52, 150 00 Praha 5, za cenu díla ve výši 330 000 Kč bez DPH (v souboru výroků 

usnesení RM 93-1642/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala souhlas:  

▪ a to v postavení zřizovatele příspěvkové organizace Základní umělecké školy Sedlčany, dále v souladu 

se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, k rozhodnutí ředitelky subjektu s provedením rozpočtové úpravy a navrhovaným čerpáním 

finančních prostředků z Fondu rezerv příspěvkové organizace, a to pro potřebu časového překlenutí 

dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, s využitím prostředků na realizaci projektu Šablony 

I- ZUŠ (v souboru výroků usnesení RM 93-1643/2018-2022). 


