Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 49/2014-2018 dne 23. listopadu 2016
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 11 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
9. listopadu 2016 a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 49-751/2014-2018);
▪ informace o návrhu „Investičních záměrů města Sedlčany na rok 2017 a na další období
(plán investic)“, který za součinnosti pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města Sedlčany,
připravil a sestavil Městský úřad Sedlčany, Odbor investic. Investiční záměry jsou členěny
v kontextu rozpočtové skladby do příslušných investičních oblastí, správy a údržby obecního
majetku, případně dalších činností stavební povahy (RM 49-752/2014-2018).
Rada města Sedlčany souhlasila:
▪ s ukončením uživatelského vztahu dohodou ke dni 31. prosince 2016, který byl uzavřen dne
14. července 2011 za účelem pronájmu pozemků parc. č. 2903/1, parc. č. 2912/1 a parc. č.
2908/1, vše v k. ú. a obci Sedlčany, určených k zemědělskému obhospodařování (v souboru
výroků usnesení RM 49-753/2014-2018);
▪ se zápočtem vzájemných pohledávek a závazků ve výši 1.500.000,00 [Kč], jako roční
nájemné za rok 2016, a to v souladu s uzavřenou Smlouvou o nájmu, správě a řízení Městské
nemocnice Sedlčany; konečný zůstatek (napočítáno ke dni 31. prosince 2016) po zápočtu
všech pohledávek a závazků činí částku rovnou 14.989.943,56 [Kč] (RM 49-757/2014-2018).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby řádně zveřejnil záměr města Sedlčany
pronajmout uvedené pozemky parc. č. 2903/1, parc. č. 2912/1 a parc. č. 2908/1, vše v k. ú.
a obci Sedlčany, na úřední desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM
49-753/2014-2018);
Rada města Sedlčany schválila:
▪ prodloužení doby trvání dříve schváleného podnájmu bytu velikostní kategorie 2+1 (č. bytu
3/přízemí) v bytovém domě na adrese Sedlčany, ulice Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany,
a to mezi stávajícím nájemcem bytu (FO) a podnájemcem bytu (FO), na dobu určitou ode dne
1. ledna 2017 do dne 31. prosince 2017 (RM 49-754/2014-2018);
▪ aby se smluvními nájemci bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 6/II. patro) na adrese
bytového domu Sedlčany, U Školky č. p. 738, 264 01 Sedlčany, byla uzavřena Kupní
smlouva, na základě které bude prodán uvedený byt za jednotkovou cenu ve výši 5.100,00
[Kč/m2], tj. za celkovou částku 377.400,00 [Kč], a to za podmínek aplikovaných na všechny
obdobné případy (RM 49-755/2014-2018);
▪ vyhovět Žádosti Linky bezpečí, z. s.; IČ 61383198, se sídlem Praha, Ústavní č. p. 95,
181 00 Praha 8, o poskytnutí dotace (příspěvku) z rozpočtu města Sedlčany na rok 2016, a to
na podporu provozu telefonní linky pro děti v těžkých životních situacích, ve výši
2.000,00 [Kč/rok 2016] a za tímto účelem uzavřít Veřejnoprávní smlouvu (RM 49-756/20142018);

▪ zahraniční pracovní (služební) cestu do Francie (Taverny), a to za účelem zajištění účasti
zástupců města Sedlčany na projednání další budoucí spolupráce mezi partnerskými městy
Taverny a Sedlčany, která se uskuteční ve dnech 9. prosince až 12. prosince 2016. Na
služební cestu je vyslán pan Ing. Jiří Burian, starosta města a paní Markéta Křivská,
pracovnice Regionálního informačního střediska Sedlčany (RM 49-758/2014-2018);
▪ upravený návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Rekonstrukce a modernizace sportovního hřiště s UT3G Zberazská ulice,
Sedlčany“, a to se zhotovitelem společností VYSSPA Sports Technology, s. r. o.; IČ:
27967638, se sídlem v Plzeň, Cvokařská č. p. 10, PSČ 301 00 Plzeň, kterého předmětem je
změna termínu dokončení díla ze dne 4. listopadu 2016 na dne 15. prosince 2016 (RM 49759/2014-2018);
▪ uzavřít Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o příspěvku na poskytování sociální služby (č.
S-8397/SOC/2016/1) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2016, která je uzavírána mezi městem Sedlčany
jako příjemcem dotace a Středočeským krajem, se sídlem Praha, Zborovská č. p. 11, 150 21
Praha 5; IČ 70891095, jako poskytovatelem dotace, kterým se mění celková maximální výše
poskytnuté dotace z původní částky 266.900,00 [Kč] na částku 321.200,00 [Kč], a to
z důvodu dofinancování sociálních služeb pro rok 2016 (RM 49-760/2014-2018);
▪ nově sestavené platové výměry ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem
Sedlčany, a to Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, Městského muzea Sedlčany, Městské
knihovny Sedlčany a Sportovních areálů Sedlčany. Rada města Sedlčany ve svém rozhodnutí
postupuje podle nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů, s účinností dnem 1. listopadu 2016 (RM 49-761/2014-2018).

