Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 62/2014-2018 dne 10. května 2017
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 15 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 26. dubna 2017
(RM č. 61/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 62-950/20142018);
▪ zprávu o činnosti a hospodaření Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. za rok 2016,
hospodářské a organizační činnosti při plnění zadaných úkolů a rozpočtového plánu subjektu
na období roku 2017 a dále informace ve věci přípravy a stavu projektu výstavby kogenerační
jednotky na Centrálním zdroji tepla 1 za účelem využití prostorových, technologických
a technických možností s dopadem na zlevnění cen tepelné energie pro konečné odběratele
(RM 62-951/2014-2018);
▪ předloženou Zprávu o hodnocení cenových nabídek na akci pod názvem „Výměna výtahu
školní jídelny 1. ZŠ“, které byly podány v souladu s ustanovením Vnitřního předpisu
č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a platném znění
(v souboru výroků usnesení RM 62-958/2014-2018);
▪ zprávu z kontrolního dne č. 6 (24. dubna 2017) na realizaci investiční akce „Služebna
městské policie“, kterou za investora, město Sedlčany, sestavil a přednesl pan Ing. Jiří Burian,
starosta města (RM 62-964/2014-2018).
Rada města Sedlčany stanovila:
▪ z pozice orgánu jediného společníka obchodní společnosti v působnosti valné hromady
subjektu Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., a to na základě ročního hodnocení činnosti
pana Ondřeje Sůvy, jednatele subjektu, stávající měsíční odměnu jmenovaného navýšit
o 10 %, počínaje výplatním termínem odměny za měsíc květen 2017 (RM 62-952/20142018).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IE-12-6007368/VB/006 Sedlčany, propojení kNN TS Sadová – Penny“, která bude
uzavřena mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, v zastoupení společností Elektroštika, s. r. o., se sídlem Praha, U Družstva Ideál
č. p. 13, Praha 4, PSČ 140 00, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako
budoucím povinným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemku ve
vlastnictví města Sedlčany parc. č. 570/1 a parc. č. 569/33 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za
účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového
vedení NN 0,4 kV (v souboru výroků usnesení RM 62-953/2014-2018);
▪ Žádost uživatele bytu ve vlastnictví města Sedlčany (objekt Na Severním sídlišti III/675,
264 01 Sedlčany), o společný nájem bytu dle ustanovení § 2270 a § 2271 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, který bude společně
užívat se svoji matkou (RM 62-956/2014-2018);

▪ aby s uživatelem bytu Sedlčany, Na Severním sídlišti III/675, 264 01 Sedlčany (č. bytu 8/II.
patro o výměře 54,9 [m2]; velikostní kategorie 2+1) byla uzavřena Kupní smlouva, na základě
které jako smluvnímu nájemníkovi bude prodán uvedený byt za jednotkovou cenu
4.900,00 [Kč/m2], tj. za celkovou částku 269.010,00 [Kč]; (RM 62-957/2014-2018);
▪ uzavření návrhu předloženého smluvního ujednání na odběry elektrické energie
na nadcházející období roku 2018 se smluvním partnerem, společností ČEZ Prodej, s. r. o.,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, číslo vložky
106349; IČ: 27232433; DIČ: CZ 27232433; sídlo společnosti: Praha 4, Duhová 1/425,
PSČ 140 53, a to pro případ odběratele – města Sedlčany a vybraných příspěvkových
organizací (v souboru výroků usnesení RM 62-960/2014-2018);
▪ finanční podporu na činnost a aktivity v roce 2017 následných poskytovatelů služeb, a to
v oblasti sociální problematiky, tj. subjektu Farní charita Starý Knín v částce 20.000,00 [Kč],
Klub stomiků ILCO Příbram, z. s. v částce 2.000,00 [Kč], Centrum pro neslyšící
a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj v částce 2.000,00 [Kč], BENKON – Benešovský
klub onkologicky nemocných v částce 2.000,00 [Kč] a EDA cz, z. ú. v částce 2.000,00 [Kč].
Uvedení žadatelé podali Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2017,
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 62-962/2014-2018).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souvislosti se „Smlouvou o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu provést stavbu č. IE-126007368/VB/006 Sedlčany, propojení kNN TS Sadová – Penny“ řádně zveřejnil na úřední
desce Městského úřadu Sedlčany záměr města Sedlčany zřídit definované věcné břemeno –
služebnost inženýrské sítě na dotčených pozemcích parc. č. 570/1 a parc. č. 569/33, oba v k.
ú. a obci Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 62-953/2014-2018).
Rada města Sedlčany doporučila:
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej bytu velikostní kategorie 1+KK na adrese
Sedlčany, Na Severním sídlišti III/676, 264 01 Sedlčany, (č. bytu 7/II. patro o výměře
32,10 [m2]), a to fyzické osobě, trvale bytem Praha, která podala jako účastník výběrového
řízení nejvyšší nabídku, tj. 727.500,00 [Kč]; (RM 62-954/2014-2018);
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej bytu velikostní kategorie 1+KK na adrese
Sedlčany, Dělnická č. p. 548, 264 01 Sedlčany (č. bytu 1/suterén o výměře 39,0 [m2]), a to
fyzické osobě, trvale bytem Praha, která podala jako účastník výběrového řízení nejvyšší
nabídku, tj. 613.500,00 [Kč]; (RM 62-955/2014-2018).
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ o výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, tj. subjektu Výtahy SCHMITT+SOHN, s. r.
o., se sídlem Jenišov č. p. 116, 362 11 Karlovy Vary; IČ 25218883, za nabídkovou cenu ve
výši 187.000,00 [Kč] bez DPH, tj. s DPH (21 %) 226.270,00 [Kč], a to na realizaci akce pod
názvem „Výměna výtahu školní jídelny 1. ZŠ“ (v souboru výroků usnesení RM 62-958/20142018).

Rada města Sedlčany pověřila:
▪ pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením návrhu smluvního ujednání s uchazečem
Výtahy SCHMITT+SOHN, s. r. o., Jenišov č. p. 116, 362 11 Karlovy Vary; IČ 25218883,
na definované činnosti (stavební práce) na akci pod názvem „Výměna výtahu školní jídelny
1. ZŠ“ (RM 62-959/2014-2018);
▪ pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města, zajištěním písemné akceptace nabídky
a uzavřením návrhu smluvního ujednání na odběry elektrické energie na nadcházející období
roku 2018 se společností ČEZ Prodej, s. r. o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddíle C, číslo vložky 106349; IČ: 27232433; DIČ: CZ
27232433; se sídlem společnosti na adrese Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, a to pro
případ města Sedlčany a vybraných příspěvkových organizací (RM 62-961/2014-2018);
▪ pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením projednaných smluvních ujednání
(Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory na činnost v roce 2017), uzavíraných
se subjekty Farní charita Starý Knín, Klub stomiků ILCO Příbram, z. s., Centrum pro
neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, BENKON – Benešovský klub
onkologicky nemocných a EDA cz, z. ú. (v souboru výroků usnesení RM 62-962/2014-2018);
▪ pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením projednaných smluvních ujednání
(Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory na činnost v roce 2017), které jsou
uzavírány se Svazem diabetiků Sedlčany, pobočným spolkem a Svazem tělesně postižených
v České republice, z. s., místní organizací Sedlčany, oba s podporou schválenou
Zastupitelstvem města Sedlčany v rámci rozpočtu na rok 2017 v částce 20.000,00 [Kč]; (RM
62-963/2014-2018).

