
Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM 

č. 52/2014-2018 dne 4. ledna 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 předchozího jednání Rady města Sedlčany ze dne 

21. prosince 2016 a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 52-802/2014-2018); 

 

▪ zprávu o činnosti poradních orgánů Rady města Sedlčany za rok 2016 (komisí) a zprávu 

o činnosti zvláštních orgánů města Sedlčany za rok 2016 (RM 52-803/2014-2018); 

 

▪ Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby číslo 982807-

0006/2017, E2017/0177, která je uzavírána mezi městem Sedlčany v pozici uživatele 

a Českou poštou, s. p. se sídlem Praha, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1; 

IČ 47114983 v pozici poskytovatele vybraných poštovních služeb (RM 52-815/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany vydala souhlas:  

▪ s ukončením užívání části veřejného prostranství, a to dohodou se smluvními uživateli 

ke dni 31. prosince 2016 s tím, že veřejné prostranství (část pozemku parc. č. 1084/27 

o výměře 6 [m
2
] v k. ú. a obci Sedlčany; prodejní stánek – trafika v lokalitě Sedlčany, 

Na Severním sídlišti), bude vyklizeno, uvedeno do původního stavu a řádně předáno vlastníku 

pozemku, městu Sedlčany, nejpozději do dne 31. ledna 2017 (RM 52-804/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ pronajmout pozemky parc. č. 2903/1, parc. č. 2912/1 a parc. č. 2908/1, vše v k. ú. a obci 

Sedlčany a uzavřít Dodatek k původní Smlouvě o nájmu pozemků ze dne 8. ledna 2004, 

kterou uzavřelo město Sedlčany, jako pronajímatel (propachtovatel) se Zemědělskou 

společností Sedlčany, spol. s r. o., jako nájemcem (pachtýř). Předmětem Dodatku je zřízení 

zemědělského pachtu k částem výše uvedených zemědělských pozemků, které budou sloužit 

k zemědělské činnosti (RM 52-805/2014-2018); 

 

▪ společnou žádost dvou žadatelů, oba trvale bytem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 

Sedlčany, o výměnu dosud užívaného přístřeší v bytovém domě Sedlčany, Strojírenská 

č. p. 791, a to za sousední místnost, která se uvolnila po zemřelém panu Vojtěchu Kottovi 

s tím, že dosud užívaná místnost bude neprodleně vrácena městu Sedlčany, resp. správci 

Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. (RM 52-808/2014-2018); 

 

▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany, na adrese 

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/III. patro), a to s fyzickou osobou 

trvale bytem Kosova Hora, do dne 31. ledna 2017 (RM 52-809/2014-2018); 

 

▪ na základě společné Žádosti smluvního uživatele městského bytu a uživatelky městského 

bytu ukončení Smlouvy o ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 

791, 264 01 Sedlčany, s tím, že kontinuálně bude uzavřena Smlouva o ubytování s žadatelkou 

o smluvní užívání, trvale bytem tamtéž, tedy na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 

264 01 Sedlčany (RM 52-810/2014-2018); 

 



 

 

▪ Rámcovou smlouvu o dodávce služeb povahy informačních technologií, systémů 

a bezpečnosti administrativních výkonů a stability provozu technické podpory na Městském 

úřadu Sedlčany s dodavatelem smluvně definovaných služeb (RM 52-811/2014-2018); 

 

▪ objednat zpracování Žádosti o poskytnutí dotace v Informačním systému konečného 

příjemce a dále zpracování Studie proveditelnosti do vyhlášené výzvy č. 46 – Infrastruktura 

základních škol Integrovaného regionálního operačního programu s termínem odevzdání dne 

14. února 2017 na projekt pod pracovním názvem „PŘÍSTAVBA NOVÉHO PAVILONU 

ODBORNÝCH UČEBEN PŘI 2. ZŠ PROPOJENÍ, SEDLČANY“, podle cenové nabídky 

ze dne 4. ledna 2017, tj. v konečné ceně provedení žádaných činností za 65.000,00 [Kč] 

(RM 52-812/2014-2018); 

 

▪ přijetí finančních darů od pěti různých subjektů a dále přijetí dotace od Fondu Jiřího Buriana 

pro rozvoj regionu, z. s., v souhrnné výši 43.000,00 [Kč]. Dary a dotace jsou smluvně 

poskytovány Kulturnímu domu Josefa Suka Sedlčany, příspěvkové organizaci, a to výhradně 

na podporu činnosti Blue Orchestra Sedlčany (RM 52-814/2014-2018); 

 

▪ účast města Sedlčany v rámci jednoho dílu cyklu dokumentárních pořadů o městech České 

republiky – „S kamerou po Česku“, který bude odvysílán v Regionální televizi CZ 

za současného uzavření Smlouvy o převodu autorských práv k tomuto mediálnímu produktu 

na město Sedlčany, za podmínek uvedených v akceptované nabídce ze dne 3. ledna 2017 

(RM 52-816/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ v souladu se svými předcházejícími usneseními Městskému úřadu Sedlčany, Odboru 

majetku, aby záměr prodeje souboru pozemků parc. č. 2487/13 a parc. č. 2488/8 v k. ú. a obci 

Sedlčany (stavební parcela v ulici Strojírenské), byl opakovaně zveřejněn na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany, a to do dne 30. června 2017 za cenu minimálního podání ve výši 

509.500,00 [Kč], (tj. 1019 [m
2
] x 500,00 [Kč/m

2
]) (RM 52-806/2014-2018);  

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit způsobem v místě a čase obvyklým 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr města 

Sedlčany prodat uvolněný městský byt velikostní kategorie 1+KK o výměře 32,1 [m
2
] (č. bytu 

10/III. patro) na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti  III/676, 264 01 Sedlčany, a to 

obálkovou metodou za minimální cenu 350.000,00 [Kč] (RM 52-807/2014-2018); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, poskytnout veškerou součinnost a péči 

investora (město Sedlčany) na soubor vykonávaných administrativních a dalších žádaných 

činností v předmětu projektu pod pracovním názvem „PŘÍSTAVBA NOVÉHO PAVILONU 

ODBORNÝCH UČEBEN PŘI 2. ZŠ PROPOJENÍ, SEDLČANY“, a to včetně podkladových 

materiálů, zpracovateli Žádosti o finanční podporu z prostředků IROP, společnosti RS 

Solution, s. r. o., se sídlem Dolní Hbity č. p. 101, 262 62 Dolní Hbity 

(RM 52-813/2014-2018).  

 

 


