Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 39/2014-2018 dne 25. května 2016
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 17 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
11. května 2016 a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných; (RM 39-586/2014-2018);
▪ zprávu o činnosti a hospodaření Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. za rok 2015,
hospodářské a organizační činnosti při plnění zadaných úkolů na období roku 2016 a dále
informace ve věci přípravy optimalizace výroby a zdrojů tepla na budoucí období; (RM 39587/2014-2018);
▪ zprávu o výsledcích přijímacího řízení dětí do Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070,
264 01 Sedlčany, příspěvkové organizace, pro školní rok 2016/2017, kterou předložila
Bc. Milena Říčařová, ředitelka subjektu, a to spolu s následným opatřením o vyhlášení
termínu pro dodatečný zápis dětí; (RM 39-599/2014-2018).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ z pozice orgánu jediného společníka v působnosti valné hromady subjektu Městské
teplárenské Sedlčany, s. r. o., a to jednateli panu Ondřeji Sůvovi, v termínu nejpozději do dne
22. června 2016, k jednání Rady města Sedlčany předložit hospodářské výsledky obchodní
společnosti za období roku 2015; (RM 39-588/2014-2018);
▪ předložit ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Sedlčany aktuální
organizační strukturu jimi řízených subjektů, která bude přijata pro nadcházející školní rok
2016/2017, vypracovanou v grafickém tvaru se zřejmými vazbami a čitelnými stupni řízení
(vedení) subjektů, a to v termínu do 6. června 2016; (RM 39-598/2014-2018).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu dle ust. § 2332 odst. 1 a násl. a § 2345 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi městem Sedlčany, jako propachtovatelem
a hospodářem z Hradišťka, jako pachtýřem, jejímž předmětem je užívání části pozemku parc.
č. 514, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda o výměře 1586 [m2]
v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, a to za účelem zemědělského hospodaření. Smlouva byla
schválena na dobu neurčitou s účinností od 1. června 2016 s tím, že pachtovné je stanoveno
dohodou smluvních stran ve výši 2.000,00 [Kč/ha/rok], tj. za cenu 317,00 [Kč/rok]; (RM 39589/2014-2018);
▪ a to zejména s ohledem na skutečnost, že Česká správa nemovitostí, investiční a dřevařská,
k. s. vyslovila předběžný souhlas s bezúplatným užíváním části pozemku parc. č. 380 v k. ú.
Libíň, obec Sedlčany, uzavření předloženého návrhu „Smlouvy o výpůjčce pozemku“, a to
na dobu určitou, nejméně 10 let, za účelem vybudování a následného užívání dětského hřiště;
(RM 39-592/2014-2018);
▪ vyhotovení projektové dokumentace projektu „Příměstský les Sedlčany (les zvláštního
určení Na Cihelném vrchu)“, u zpracovatelky, renomované a doporučené zahradní
architektky, a to za dalších podmínek v akceptované nabídce uvedených; projektová

dokumentace je nezbytnou podmínkou pro podání žádosti na změnu druhu lesa na Krajský
úřad Středočeského kraje; (RM 39-593/2014-2018);
▪ předloženou nabídku na prodej v inventárním seznamu identifikovaných sběrných nádob
na tříděný odpad v počtu 272 kusů, a to za cenu 786.507,00 [Kč] bez DPH a dále sjednání
výpůjčky 345 kusů sběrných nádob, a to ve prospěch zajištění sběru, ukládání a svozu
tříděného odpadu ve městě Sedlčany v rámci komplexního, systémového a stabilního zajištění
tříděného sběru odpadů pod názvem „Projekt rozvoje sběrné sítě pro tříděný sběr papíru,
plastů a skla“. Smluvním partnerem města Sedlčany a nositelem Projektu je společnost EKOKOM, a. s.; IČ 25134701; (RM 39-595/2014-2018);
▪ návrh Smlouvy o dílo č. 74/2016, která je uzavírána mezi městem Sedlčany a vybraným
zhotovitelem, a to za účelem provádění technického dozoru při realizaci stavby
„Rekonstrukce a modernizace sportovního hřiště s UT3G – Zberazská ulice, Sedlčany“,
za podmínek ve smluvním ujednání uvedených; (v souboru výroků usnesení RM 39602/2014-2018).
Rada města Sedlčany doporučila:
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit výkup pozemků parc. č. 840/2 o výměře 813 [m2]
a parc. č. 840/3 o výměře 382 [m2], oba druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití
skládka v k. ú. a obci Kosova Hora, které se nacházejí pod bývalou Skládkou TKO Kosova
Hora, a to z vlastnictví fyzické osoby, trvale bytem z nedaleké Kosovy Hory, za jednotkovou
cenu ve výši 100,00 [Kč/m2], tj. 1195 [m2] za souhrnnou cenu činící 119.500,00 [Kč]; (RM
39-590/2014-2018);
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemků parc. č. 759/11 o výměře 43 [m 2]
a parc. č. 729/12 o výměře 9 [m2], v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2477 76/2016), a to žadatelům do společného jmění manželů, oba trvale bytem Sedlčany, za
jednotkovou cenu 150,00 [Kč/m2], tj. celkem výměru 52 [m2] za souhrnnou cenu ve výši
7.800,00 [Kč]; (RM 39-591/2014-2018);
▪ schválit Zastupitelstvu města Sedlčany navržený program zasedání Zastupitelstva města
Sedlčany (ZM 9/2014-2018), které se bude konat dne 6. června 2016; (v souboru výroků
usnesení RM 39-600/2014-2018);
▪ schválila návrh textu Pozvánky na veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany spolu
s pracovními přílohami, a to ve formátu ke zveřejnění způsobem podle zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a způsobem v místě obvyklým;
(v souboru výroků usnesení RM 39-600/2014-2018).
Rada města Sedlčany revokovala:
▪ v plném rozsahu, a to s náhradou ve všech jeho částech, své usnesení označené RM 34523/2014-2018, které bylo přijato na jednání Rady města Sedlčany ve věci komplexního,
systémového a stabilního zajištění tříděného sběru odpadů ve městě Sedlčany dne 16. března
2016; (RM 39-594/2014-2018).
Rada města Sedlčany zamítla vyhovět:
▪ žádostem o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2016, doručeným subjekty
(pět žadatelů) v režimu zákona č. 24/2015 Sb., a to z objektivních i subjektivních,
individuálně definovaných důvodů, které budou v souladu s ustanovením § 10a odst. 4 zákona

uvedeny ve sdělení poskytovatele. Jedná se o Žádosti identifikované pod č. j.:
MST/3737/2016; MST/1782/2016; MST/8161/2016; MST/23230/2015 a MST/9898/2016;
(RM 39-597/2014-2018).
Rada města Sedlčany jmenovala:
▪ na uvolněnou funkci předsedy Komise životního prostředí jejího dosavadního člena pana
Mgr. Tomáše Hellera. Komise životního prostředí bude dále v pokračujícím volebním období
2014-2018 pracovat ve složení: Mgr. Tomáš Heller, předseda; pan Jiří Cháb, člen; pan Martin
Pyšna, člen a Ing. Vladimír Mrázek, stálý člen Komise a asistent s označením 3; (RM 39601/2014-2018).

