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

č. 40/2014-2018 dne 8. června 2016 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 22 specifických usnesení, a to 

v následném členění. 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí: 

▪ zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání Rady města Sedlčany ze dne 

25. května 2016 a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných; (RM 40-603/2014-2018); 

 

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

bezpečnostní situace a vývoj přestupkové a trestní činnosti za uplynulý rok 2015 a dílčí 

zprávu za uplynulé období roku 2016, spolu se statistickým vyhodnocením a porovnáním 

hlavních ukazatelů činnosti Policie ČR, Obvodního oddělení Sedlčany, přednesenou z pozice 

zástupce vedoucího Obvodního oddělení Sedlčany; (RM 40-604/2014-2018); 

 

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

působnosti a plnění zadaných úkolů Městské policie Sedlčany, za období roku 2015 a zprávu 

o činnosti Městské policie Sedlčany za uplynulé období roku 2016, sestavenou a přednesenou 

panem Petrem Krchem, vrchním strážníkem Městské policie Sedlčany; (RM 40-605/2014-

2018); 

 

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

při plnění úkolů profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, 

Územní odbor Příbram, Stanice HZS Sedlčany, kterou přednesl pan npor. Ing.  Petr Hron, 

velitel Stanice HZS Sedlčany; (RM 40-606/2014-2018); 

 

▪ dílčí zprávu ohledně bezpečnostní situace za uplynulé období roku 2015 a 2016, 

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; (RM 40-

607/2014-2018); 

 

▪ zprávu České školní inspekce, Středočeského inspektorátu, přijatou Městským úřadem 

Sedlčany dne 8. června 2016 a zaevidovanou pod č. j.: MST/11781/2016; (v souboru výroků 

usnesení RM 40-616/2014-2018); 

 

▪ návrh investičních akcí v oblasti silniční infrastruktury pro plánovací období (2017 – 2023), 

předložený Městským úřadem Sedlčany, Odborem investic; (v souboru výroků usnesení 

RM 40-622/2014-2018).  

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ přidělení bytu o velikostní kategorii 0+1 (č. bytu 7/II. patro) v Domově s pečovatelskou 

službou Sedlčany na adrese ulice 28. října č. p. 173, 264 01 Sedlčany, a to potřebné osobě, 

senioru, doposud trvale bytem Sedlčany, osada Solopysky; (RM 40-608/2014-2018); 

 



 

 

▪ přidělení bytu o velikostní kategorii 0+1 (č. bytu 12/III. patro) v Domově s pečovatelskou 

službou Sedlčany na adrese ulice 28. října č. p. 173, 264 01 Sedlčany, a to potřebnému 

občanovi, doposud trvale bytem Sedlčany, Hradišťko; (RM 40-609/2014-2018); 

 

▪ prodloužení dříve založené Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany, 

na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubytovací jednotka č. 13/IV. patro), s tím, 

že Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. do dne 31. prosince 2016; (RM 40-610/2014-

2018); 

 

▪ uzavření nové Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany, na adrese 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubytovací jednotka č. 2/IV. patro), a to s klientem, 

doposud trvale bytem obec Petrovice, který vstupuje do aktivního profesního života s tím, že 

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. do dne 30. září 2016; (RM 40-611/2014-2018); 

 

▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská 

č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubytovací jednotka č. 9/III. patro), a to s občanem Kosovy Hory 

s tím, že Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. do dne 30. září 2016; (RM 40-612/2014-

2018); 

 

▪ uzavřít Smlouvu o dílo na akci pod názvem „Rekonstrukce komunikace Komenského 

náměstí“ s dodavatelem, Soukupová – Petrášek OÚK Dobříš, se sídlem Dobříš, 

Nad Prachandou č. p. 1235; IČ 47056801, a to za nabídkovou cenu ve výši 632.851,00 [Kč] 

bez DPH (tj. 765.749,00 [Kč] včetně DPH); (v souboru výroků usnesení RM 40-617/2014-

2018); 

 

▪ uzavřít Smlouvu o dílo na akci pod názvem „Parkoviště a úprava komunikace u objektu 

Sedlčany č. p. 548-9“ s vybraným dodavatelem, společností B E S, s. r. o., se sídlem Benešov, 

Sukova č. p. 625, 256 01 Benešov; IČ 43792553, a to za nabídkovou cenu ve výši 

433.489,00 [Kč] bez DPH (tj. 524.522,00 [Kč] vč. DPH); (v souboru výroků usnesení RM 

40-618/2014-2018); 

 

▪ uzavřít Smlouvu o dílo na akci pod názvem „Rekonstrukce vody a kanalizace objektu 

Sedlčany č. p. 159“ s vybraným dodavatelem se sídlem Sedlčany, za nabídkovou cenu ve výši 

253.255,00 [Kč] bez DPH (tj. 306 438,55 [Kč] vč. DPH); (v souboru výroků usnesení RM 

40-619/2014-2018);  

 

▪ uzavřít Smlouvu o dílo na akci pod názvem „Rekonstrukce elektrorozvodů objektu Sedlčany 

č. p. 159“ s vybraným dodavatelem z Bystřice, a to za nabídkovou cenu ve výši 

365.145,97 [Kč] bez DPH (tj. 441.826,67 [Kč] vč. DPH); (v souboru výroků usnesení RM 

40-620/2014-2018);  

 

▪ objednat práce spojené s vyhotovením rekonstrukce slaboproudých rozvodů objektu 

Sedlčany č. p. 159 u vybrané podnikající fyzické osoby ze Sedlčan, která nabídla 

nejvýhodnější podmínky, a to za nabídnutou cenu ve výši 55.700,00 [Kč], tj. 67.397,00 [Kč] 

včetně DPH; (v souboru výroků usnesení RM 40-621/2014-2018);  

 

▪ návrh pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarosty města, na vypořádání přijatých usnesení 

a soubor dalších činností vyplývajících z přijatých úkolů na veřejném zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany, které se konalo dne 6. června 2016; (RM 40-623/2014-2018); 

 



 

 

▪ ve prospěch zajištění provozu vybraných služeb Regionálního informačního střediska 

Sedlčany soubor dokumentů, a to Provozní řád veřejného internetu spolu s ceníkem služby, 

Základní podmínky pro skenování dokumentů a jejich následné zasílání e-mailem a Sazebník 

úhrad za soubor vymezených služeb, a to s účinností počínaje dnem 1. července 2016. 

Platnost a účinnost dřívějších dokumentů ve shora uvedených záležitostech je ukončena ke 

dni 30. června 2016; (RM 40-624/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany přidělila: 

▪ finanční dotaci ve výši 5.000,00 [Kč] na realizaci projektu „Organizace přehlídky 

historických vozidel na náměstí T. G. Masaryka dne 18. června 2016“, a to žadateli Veterán 

klubu Sedlčany při Autoklubu RAC Sedlčany, o. s.; IČ 22900284, na základě schváleného 

dokumentu – Rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 a podané Žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 (č. j.: MST/10904/2016), doručené 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; (v souboru výroků usnesení RM 40-613/2014-

2018); 

 

▪ finanční dotaci ve výši 20.000,00 [Kč] na realizaci projektu „Práce s rybářskou mládeží – 

závodní činnost v roce 2016“, a to žadateli, Českému rybářskému svazu, z. s., místní 

organizace Sedlčany; IČ 61101371, na základě schváleného dokumentu – Rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2016 a podané Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 

2016 (č. j.: MST/11317/2016), doručené 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; (v souboru výroků usnesení RM 40-614/2014-2018); 

 

▪ finanční dotaci ve výši 2.000,00 [Kč] na realizaci projektu „Sociální služby pro seniory 

a osoby zdravotně postižené“, a to žadateli, Spolku MaPa, z. s.; IČ 03801446, na základě 

schváleného dokumentu – Rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 a podané Žádosti o 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 (č. j.: MST/11684/2016), doručené 

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; (v souboru výroků usnesení 

RM 40-615/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ s navrhovaným souborem opatření na vylepšení realizace projektu pod názvem „Muzejní 

projekt řetězového provádění – nebaví nás Vás nudit“, který je úspěšně realizován 2. základní 

školou – Školou Propojení Sedlčany; (v souboru výroků usnesení RM 40-616/2014-2018). 

   

 

 

 

 

 


