
Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM 
č. 58/2014-2018 dne 15. března 2017 
 
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 jednání Rady města Sedlčany ze dne 1. března 2017 
(RM č. 57/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 58-885/2014-
2018); 
 
▪ komplexní Výroční zprávu o stavu subjektu, činnosti a plnění svěřených úkolů za rok 2016 
v oblasti správy, užívání, udržitelnosti a rozvoje majetku města Sedlčany, sloužícímu 
ke sportovním a volnočasovým aktivitám a zprávu o další činnosti Sportovních areálů 
Sedlčany, příspěvkové organizace, spolu s informacemi o plánovaných aktivitách, 
organizačních opatřeních a plnění rozpočtu subjektu na rok 2017. Zpráva byla sestavena 
a přednesena panem Pavlem Bednářem, ředitelem příspěvkové organizace (RM 58-886/2014-
2018); 
 
▪ závěrečnou zprávu o vypořádání, dopadu a účinnosti přijatých nápravných opatření v roce 
2016, vyplývajících z dříve provedeného tzv. Hardwarově softwarového bezpečnostního 
auditu Městského úřadu Sedlčany, s dopadem na zkvalitnění podpory, vlastní činnosti a 
řádného využívání prostředků ICT techniky při výkonu správních činností a ostatních 
očekávaných administrativních procesů a nezbytných výkonů v prostředí Městského úřadu 
Sedlčany, jejich udržitelnost a bezpečnost (RM 58-892/2014-2018); 
 
▪ zprávu z kontrolního dne 14. března 2017 na realizaci investiční akce „Služebna městské 
policie“, kterou za investora, město Sedlčany, sestavil a přednesl pan Ing. Jiří Burian, starosta 
města (RM 58-897/2014-2018). 
 
Rada města Sedlčany uložila: 
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby uzavřel Smlouvu o nájmu nebytových 
prostor s paní MUDr. Laurou Čekanovou, trvale bytem Skrýšov č. p. 1, Svatý Jan, PSČ 262 
64 (jmenovaná podala jako jediná nabídku), jejímž předmětem budou nebytové prostory, 
které se nacházejí v objektu Sedlčany, Tyršova č. p. 159, 264 01 Sedlčany, (zubní ordinace o 
výměře 23 [m2]), a to na dobu neurčitou s účinností od 1. září 2017 (RM 58-887/2014-2018);  
 
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souvislosti se Smlouvou o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  a smlouvu o právu provést stavbu 
č. IE-12-6006935/VB/1 Třebnice – výměna TS PB - 4120“, řádně zveřejnil na úřední desce 
Městského úřadu Sedlčany záměr města zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě, a 
to na dotčeném pozemku parc. č. 219, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
neplodná půda v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany. Věcné 
břemeno je zřizováno za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční 
soustavy, tj. trafostanice včetně uzemnění (v lokalitě osady Štileček); (v souboru výroků 
usnesení RM 58-888/2014-2018); 
 
▪ Městskému úřadu Sedlčany (rozumí se především všem vedoucím Odborů a vedoucím 
úředníkům) řádně připravit pracovní prostředí, vytvořit na pracovištích podmínky (věc; místo; 
čas), a to spolu s poskytnutím řádné součinnosti při zahájení a realizaci kontrolního 



 
 

Hardwarově softwarového bezpečnostního auditu Městského úřadu Sedlčany, který bude 
prováděn na základě dřívějšího smluvního ujednání v období IV-XI/2017, tj. Rámcové 
smlouvy o dodávce služeb povahy informačních technologií, systémů a bezpečnosti 
administrativních výkonů a stability provozu, uzavřené s dodavatelem dne 5. ledna 2017 (RM 
58-893/2014-2018). 
 
Rada města Sedlčany schválila: 
▪ Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti  a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IE-12-6006935/VB/1 Třebnice – výměna TS PB - 4120“, mezi ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
v zastoupení Elmoz Czech, s. r. o., se sídlem Popovice č. p. 76, PSČ 257 02 Popovice, jako 
budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je 
právo zřídit věcné břemeno na pozemku v majetku města parc. č. 219 v k. ú. Třebnice, obec 
Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, 
tj. trafostanice včetně uzemnění (v osadě Štileček); (v souboru výroků usnesení RM 58-
888/2014-2018); 
 
▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská 
č. p. 791, 264 01 Sedlčany (byt. jednotka č. 3/I. patro), a to s fyzickou osobou s tím, že 
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. od 1. dubna 2017 do 30. června 2017 (RM 58-
891/2014-2018); 
 
▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 [Kč/rok 2017/nemovitost], kde příjemci jsou 
osoby splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové 
povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy, 
a to pro každý schválený dar (případ) samostatně (celkem pro 4 případy činí jejich výše 
3.200,00 [Kč]); (RM 58-894/2014-2018); 
 
▪ postup na zajištění nabídky na bezproblémové dodávky elektrické energie pro město 
Sedlčany (Městský úřad Sedlčany), případně pro subjekty městem zřízenými a na zajištění 
návrhu smluvního ujednání na následující období roku 2018, případně dále (RM 58-
895/2014-2018); 
 
▪ provedení sportovního benchmarkingu (úroveň sportovních zařízení, analýza dat, ověření 
souboru a struktury ukazatelů, komparace) pro město Sedlčany, a to podle nabídky ze dne 
1. března 2017 (RM 58-898/2014-2018).  
 
Rada města Sedlčany doporučila:  
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit výkup pozemku parc. č. 2762/12, druhem pozemku 
ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace (pozemek zastavěn místní komunikací), 
o výměře 193 [m2] v k. ú. a obci Sedlčany, doposud ve vlastnictví fyzické osoby, a to 
za jednotkovou cenu 100,00 [Kč/m2], tj. za celkovou cenu ve výši 19.300,00 [Kč]; (RM 58-
889/2014-2018); 
 
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/SPB/1818/2017-SPBM“, mezi Českou 
republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, jako převodcem a městem Sedlčany, jako nabyvatelem, 
dle které se převádí bezúplatně do vlastnictví města Sedlčany pozemek parc. č. 9/12, druhem 



 
 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, výměra 138 [m2] v k. ú. a 
obci Sedlčany, a to v pořizovací ceně 706,56 [Kč]; (RM 58-890/2014-2018). 
 
Rada města Sedlčany podpořila: 
▪ otevření nové pobočky diabetologie ve městě Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 58-
896/2014-2018).   
 
Rada města Sedlčany vydala: 
▪ podpůrné stanovisko adresované Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR k Žádosti, kterou 
předložil pan MUDr. Roman Kuchař, za společnost INNERA, s. r. o., se sídlem Tyršova č. 
p. 828, 256 01 Benešov; IČ 27403114, jenž bude službu zajišťovat (v souboru výroků 
usnesení RM 58-896/2014-2018).  
 
 
 
 
 
 


