Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 44/2014-2018 dne 31. srpna 2016
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 předchozího jednání Rady města Sedlčany ze dne
17. srpna 2016 a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 44-673/2014-2018);
▪ zprávu o činnosti, hospodářských výsledcích a plnění zadaných úkolů Městské teplárenské
Sedlčany, s. r. o. za období I. pololetí roku 2016, kterou sestavil a přednesl pan Ondřej Sůva,
jednatel obchodní společnosti; (RM 44-674/2014-2018).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. zajistit stanovisko společnosti ČEZ Energo, s. r. o., se
sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00; IČ 29060109, k připomínkám
sestaveným po odborných konzultacích Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o. ve věci
obsahu návrhu souboru smluvních ujednání souvisejících s realizací záměru osazení
kogenerační jednotky na tepelném zdroji CZT 1 (RM 44-675/2014-2018);
▪ Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. zajistit nabídku společnosti ČEZ Energo, s. r. o., se
sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00; IČ 29060109, v případě osazení
kogenerační jednotky o výkonu 600 KW u tepelného zdroje CZT 2 (RM 44-676/2014-2018);
▪ Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., odborně zpracovat a Radě města Sedlčany neprodleně
předložit výsledné předpoklady ceny tepla a jejich vliv na cenovou lokalitu Sedlčany pro
případ aplikace zamýšlených záměrů navrhovaných úprav za účelem snížení výrobní ceny
tepla společně na CZT 1 a CZT 2 (zapracování variantního řešení na CZT 2);
(RM 44-677/2014-2018);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvy
budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, název
stavby: Sedlčany, Nádražní, kNN pro čp. 429, číslo: IV-12-60201489, řádně zveřejnil na
úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města Sedlčany zřídit Smlouvou definované
věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě na dotčených pozemcích parc. č. 1667/1, parc. č.
1667/6, parc. č. 1835/5 a parc. č. 1835/1, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem
využití ostatní komunikace v k. ú. a obci Sedlčany (v souboru usnesení
RM 44-679/2014-2018).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ podání Žádosti o dotaci ze zdrojů programu „Inovační vouchery“ na posouzení efektivity
zamýšlených technologických úprav u CZT 3 a zdroje tepla – kotelny 1. ZŠ Sedlčany, a to
za účelem efektivity a úpravy výrobní ceny tepla na těchto tepelných zdrojích
(RM 44-678/2014-2018);
▪ Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu, název stavby: Sedlčany, Nádražní, kNN pro čp. 429, číslo: IV-1260201489, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím

povinným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích v majetku města
Sedlčany parc. č. 1667/1, parc. č. 1667/6, parc. č. 1835/5 a parc. č. 1835/1 v k. ú. a obci
Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy,
tj. kabelového vedení „NN pro čp. 429 v obci Sedlčany“, a to za jednorázovou úplatu ve výši
1.000,00 [Kč] (bez DPH); (v souboru usnesení RM 44-679/2014-2018);
▪ vyřazení nepotřebného majetku města Sedlčany vedeného na Úpravně vody Kosova Hora
(vizte Inventární seznam – lokalita 12 AQUA – inv. č. 2991 a inv. č. 2992), a to dle
přiloženého seznamu, který předkládá provozovatel tohoto zařízení, tj. společnost 1. SčV,
a. s., v celkové hodnotě 2.968.834,00 [Kč]; (RM 44-680/2014-2018);
▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany, na adrese
Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 2/IV. patro), a to s fyzickou osobou
s tím, že Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. do dne 31. prosince 2016
(RM 44-681/2014-2018);
▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská
č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 12/IV. patro), a to s fyzickou osobou s tím, že
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. od 1. září 2016 do 31. prosince 2016
(RM 44-682/2014-2018);
▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská
č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 8/I. patro), a to s fyzickou osobou s tím, že
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. od 1. září 2016 do 31. prosince 2016
(RM 44-683/2014-2018);
▪ 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 29. srpna 2016 (RM 44-684/2014-2018).
Rada města Sedlčany souhlasila:
▪ s realizací stavby „Úprava veřejného prostranství Severní sídliště“, a to podle předložené
cenové nabídky za cenu 704.377,30 [Kč] vč. DPH od dodavatele Údržba silnic, s. r. o.,
Osečany č. p. 80, 264 01 Sedlčany; IČ 61681199 a v této souvislosti zároveň pověřuje pana
Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením Smlouvy o dílo na uvedenou stavební akci
(RM 44-685/2014-2018);
▪ s realizací 2. etapy stavby pod označením „Rekonstrukce parkoviště u bytového domu
Dělnická“ firmou BES, s. r. o., se sídlem Benešov, Sukova č. p. 625, 256 01 Benešov;
IČ 43792553, za cenu 241.043,00 [Kč] včetně DPH a v této souvislosti zároveň pověřila pana
Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením smluvního ujednání. (RM 44-686/2014-2018).

