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

č. 95/2018-2022 ze dne 5. října 2022 

 

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 21. září 2022 (RM 

č. 94/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 95-1675/2018-2022); 

 

▪ zprávu o činnosti a plnění úkolů Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. za první pololetí roku 

2022 s aktualizovanými daty ke dni jejího zpracování a zprávu o připravenosti zařízení 

na zahájenou topnou sezónu 2022 / 2023, sestavenou a okomentovanou panem Ondřejem 

Sůvou, jednatelem uvedené městské obchodní společnosti (RM 95-1676/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 21. prosince 2011 mezi 

městem Sedlčany, jako pronajímatelem a MEDITERROU-Sedlčany, s. r. o., se sídlem 

Sedlčany, Tyršova č. p. 161, 264 01 Sedlčany, jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem 

nebytových prostor – prostory sloužící k podnikání, nacházející se v objektu Sedlčany, Tyršova 

č. p. 159, a to za účelem poskytování zdravotnických služeb. Výše uvedený Dodatek č. 4 se týká 

rozšíření předmětu stávajícího smluvního ujednání o prostor čekárny o výměře 9,1 m2 (čekárna 

bývalé kožní ordinace). Ostatní ujednání citované Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 

21. prosince 2011, zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nezměněna (RM 95-1677/2018-2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6009852/1 Sedlčany, 

VN – ul. Na Potůčku - Příkrá“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností 

ENERGON reality, s. r. o., se sídlem Praha, Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4 - Krč, jako 

oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 

na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 948/1, parc. č. 974/1, parc. č. 975, 

parc. č. 988/1 a parc. č. 994/1, v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, 

údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení VN, připoložení trubky 

HDPE, kabelového vedení NN a dva jistící a přípojkové pilíře. Věcné břemeno se zřizuje 

za jednorázovou náhradu ve výši 40.100,00 Kč s DPH, a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-

6009852/VB/1 (P-2020-203), (Sedlčany, VN – ul. Na Potůčku - Příkrá) ze dne 18. ledna 2021 

(RM 95-1678/2018-2022); 



  

 

 

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6024224/1 Sedlčany, 

NN pro parc. č. 2225/45“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž 

předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany 

parc. č. 2231/1, parc. č. 1979/5, v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, 

údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN, kabelového vedení VN. 

Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 208.500,00 Kč s DPH, 

a to v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6024224/VB/1 (P 11335), (Sedlčany, NN 

pro parc. č. 2225/45; lokalita Na Červeném Hrádku) ze dne 30. října 2019 (RM 95-1679/2018-

2022); 

 

▪ objednat tzv. „Pasport požárně bezpečnostního řešení budov tzv. staré a nové polikliniky 

Sedlčany“, jehož aktualizace je nezbytnou součástí projektové dokumentace uvedených staveb, 

a to v souladu s požadavky definovanými stavebním zákonem a prováděcími právními 

předpisy, sjednáním u odborně způsobilé osoby za předem zjištěnou cenu 40 tis. Kč (v souboru 

výroků usnesení RM 95-1682/2018-2022); 

 

▪ Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb a Licenční smlouvě, který je uzavírán 

na ošetření výkonu služeb a dispozičních práv města Sedlčany k vybraným autorským dílům 

poskytovatele služeb (autor IČ 07313993), čímž je udělováno nabyvateli oprávnění k výkonu 

práva díla užít (licence), a to dle obsahu sjednaného smluvního ujednání a jeho aktualizace 

(RM  95-1684/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila:  

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit adresný záměr pronájmu pozemku 

parc. č. 620/5 o výměře 11 090 m2 v k. ú. a obci Kosova Hora (adresný záměr užívání 

ve prospěch žadatele, Jezdeckého sportovního klubu Kosova Hora, z. s.), a to na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany (RM 95-1680/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla:  

▪ o výběru nabídky dodavatele na tzv. spodní stavbu základových konstrukcí a dlažeb s názvem 

„Sportovní areál Taverny – sklad sportovního vybavení“, kterým je firma KPS - stavby, s. r. o.; 

IČ 24816752, v hodnotě díla 109 759,02 Kč bez DPH, tj. 132 808,00 Kč vč. DPH (v souboru 

výroků usnesení RM 95-1681/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala souhlas:  

▪ s přijetím daru pro obdarovanou, příspěvkovou organizaci zřízenou městem Sedlčany, 

Městská knihovna Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Kapitána Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany; 

IČ 71294694, poskytovaného ze zdrojů Nadace VIA, se sídlem Praha, Dejvická 306/9, 160 00 

Praha 6 - Dejvice; IČ 67360114, a to na úhradu nákladů vynaložených v přímé souvislosti 

se začleněním nových sousedů (uprchlíků) ve výši podpory 50.000,00 Kč (projekt na realizaci 

skupinových integračních aktivit „Z Ukrajiny mezi nás“; „Poznáváme ČESKO“); 

(RM  95- 1683/2018-2022). 


