Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 55/2014-2018 dne 8. února 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 předchozího jednání Rady města Sedlčany ze dne
1. února 2017 a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 55-852/2014-2018);
▪ zprávu o stavu prováděné analýzy a souboru referenčních míst na přípravu návrhu zadání
záměru ve prospěch zamýšlené realizace rekreačního koupání ve městě Sedlčany (plavecké
vodní plochy), kterou přednesl pan Ing. Jiří Burian, starosta města (RM 55-859/2014-2018).
Rada města Sedlčany doporučila:
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany na nejbližším řádném zasedání tohoto orgánu města
(konaném dne 20. února 2017) projednat a schválit sestavený návrh rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet je koncipován na straně příjmů i výdajů v částce rovné 169.125,00 tis. [Kč]. Návrh
rozpočtu předpokládá zapojení finančních rezerv ve výši 19.284,00 tis. [Kč];
(RM 55-853/2014-2018);
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit výmaz zástavního práva smluvního ze dne 2. října
2014, které je evidováno k zatíženému pozemku parc. č. 462/17, druhem pozemku zahrada,
o výměře 716 [m2], tj. zápis zástavního práva do evidence katastru nemovitostí, který byl
proveden dne 24. října 2014 pod sp. zn. V-9246/2014-211, s právními účinky vkladu ke dni
2. října 2014, vedeném na LV 849 pro k. ú. a obec Kosova Hora, neboť pominuly právní
důvody předmětného zatížení (RM 55-854/2014-2018);
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany projednat a schválit soubor Žádostí subjektů, které by byly
předmětem Změny č. 1 územního plánu města Sedlčany, případně projednat Žádosti,
u kterých jsou dle stávající metodiky shledány překážky vyloučení ze schvalovacího procesu,
a to dle dokumentu, který pro jednání vypracoval úřad územního plánování
(RM 55-858/2014-2018).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit způsobem v místě a čase obvyklým
na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr města
Sedlčany pronajmout vyspecifikované nebytové prostory na adrese Sedlčany, Tyršova č. p.
159, 264 01 Sedlčany, a to za účelem provozování zubní ordinace (RM 55-855/2014-2018).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ Ceník věcných břemen (ceny za zřízení věcných břemen) poskytovaných městem Sedlčany
(náhrady za omezení užívání nemovitostí ve vlastnictví města Sedlčany) s dopadem
na uzavíraná smluvní ujednání s účinností dnem 1. března 2017 (RM 55-856/2014-2018);
▪ na základě předchozího zjišťovacího řízení (jednotné poptávkové parametry) ve věci výběru
nejvhodnější nabídky Dodatek č. 11 ke stávající Pojistné smlouvě č. 7720166580 v předmětu
pojištění majetku města Sedlčany se subjektem Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna

Insurance Group, se sídlem Praha, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ 47116617, a to za
podmínek ve smluvním ujednání uvedených (RM 55-857/2014-2018);
▪ realizaci výkonu technického dozoru investora, který bude prováděn v čase od účinnosti
uzavírané Smlouvy o dílo do dne 31. prosince 2017 na akci pod názvem „Služebna městské
policie Sedlčany“ za cenu 80.000,00 [Kč] bez DPH, a to se subjektem meeTTime, s. r. o., se
sídlem Sedlčany, Pod Cihelným vrchem č. p. 1030, 264 01 Sedlčany; IČ 05378834,
zastoupeným Ing. arch. Jaroslavem Peterkou (RM 55-860/2014-2018);
▪ účelové použití finančních prostředků Investičního fondu příspěvkové organizace Sportovní
areály Sedlčany, a to v souladu s návrhem označeným č. j. zřizovatele: MST 2784/2017,
ve prospěch pořízení movitého majetku (DHM) – kamna saunová v částce 63.067,00 [Kč];
(RM 55-862/2014-2018);
▪ zapojení Rezervního fondu na pokrytí zvýšených provozních nákladů roku 2016 v částce
46.045,45 [Kč] pro případ příspěvkové organizace Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany,
Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany (RM 55-864/2014-2018);
▪ v souladu s příslušným ustanovením § 28 a následných zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný odpisový plán Školní jídelny 1. Základní školy
Sedlčany, Komenského nám. č. p. 69, 264 01 Sedlčany, a to podle dokumentace označené č. j.
zřizovatele: EO 2850/2017, spočívající ve zvýšení o položku odpisů movitého majetku
označenou „Sklopná pánev BRM 120“ v předepsaných hodnotách v návrhu rozvrhu
uvedených, včetně hodnoty 1.128,00 [Kč] účetně náležející do roku 2016 (období XII./2016)“
(RM 55-865/2014-2018).
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ o 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 8 případů činí jejich výše
6.400,00 [Kč]); (RM 55-861/2014-2018).
Rada města Sedlčany podpořila a souhlasila:
▪ se záměrem výstavby rybníka (obnovy dřívější vodní plochy; respektive využití prostoru
boční části dřívější hráze) v lokalitě Sedlčany, Pod Cihelnou, zamýšlené realizovat mimo jiné
i na pozemku parc. č. 2733/2, který je v současné době ve vlastnictví ČR s příslušností
hospodařit zapsanou ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových; záměr
v pozici nositele projektu připravil subjekt Český rybářský svaz, místní organizace Sedlčany,
dne 28. ledna 2017, neboť se jedná o stavbu realizovanou ve prospěch udržitelnosti
ekosystému, zadržování a rovnováhy vody v krajině, což je prvkem veřejného zájmu
(RM 55-863/2014-2018).

