Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 59/2014-2018 dne 29. března 2017
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 19 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 15. března 2017
(RM č. 58/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 59-899/20142018);
▪ Výroční zprávu o činnosti a působnosti Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové
organizace, za rok 2016, mimo jiné obsahující legislativní podmínky, působnost a podrobné
statistické údaje o činnosti tohoto subjektu v uplynulém roce, sestavenou a přednesenou paní
Blankou Tauberovou, ředitelkou subjektu (RM 59-900/2014-2018);
▪ Výroční zprávu o činnosti za rok 2016 Městského muzea Sedlčany, příspěvkové organizace
a informace o plánovaných aktivitách na rok 2017 přednesené panem Mgr. Davidem
Hrochem, ředitelem tohoto subjektu (RM 59-901/2014-2018);
▪ Výroční zprávu o činnosti a působnosti Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, příspěvkové
organizace, za uplynulé období roku 2016 a dále informace o výhledu činnosti
a připravovaných akcích na rok 2017, kterou přednesl pan Ing. Martin Severa, ředitel subjektu
(RM 59-902/2014-2018);
▪ přechod nájmu bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 4/I. patro) na adrese Sedlčany,
Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, který dosud společně užívaly dvě fyzické osoby,
na manžele, neboť jeden smluvní uživatel oznámil, že uvedený byt trvale opustil (přechod
ze zákona); (RM 59-905/2014-2018);
▪ soubor aplikovaných opatření vykonatelných Městským úřadem Sedlčany, Odborem
ekonomickým, realizovaných v součinnosti s vedením města Sedlčany a správcem Městské
infrastruktury – tj. vodovodní a kanalizační soustavy města Sedlčany, za účelem aplikace
ustanovení § 56a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, s dopadem do prostředí smluvního vztahu sjednaného mezi dodavatelem
a odběratelem služby. Při obnově a opravách vodohospodářského majetku města Sedlčany
ve smyslu ustanovení § 72 uvedeného zákona bude uplatněn nárok na odpočet DPH a podle
ustanovení § 92e uvedeného zákona bude přenesena daňová povinnost na odběratele, tj. město
Sedlčany, jako plátce DPH, čímž vznikne nárok plátci DPH na odpočet daně ze zdanitelných
plnění v režimu přenesené daňové povinnosti (RM 59-913/2014-2018);
▪ zprávu o plnění úkolu ve věci zajištění žádané formy a úrovně prezentace činnosti
a komunikace s veřejností příspěvkové organizace Mateřské školy Sedlčany, a to
prostřednictvím elektronického sdělení (odkaz: www.ms-sedlcany.cz; spuštění plného
provozu vedení subjektu předpokládá dnem 1. září 2017); (RM 59-915/2014-2018);
▪ rozhodnutí paní Bc. Mileny Říčařové, ředitelky Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové
organizace, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany, ve věci stanovení
termínů přijímacího řízení dětí na školní rok 2017/2018 (Odloučené pracoviště, MŠ
Sokolovská č. p. 580 dne 3. května; Odloučené pracoviště MŠ, Na Severním sídlišti č. p. 740

dne 4. května a Centrální pracoviště MŠ, Šafaříkova č. p. 1070 dne 5. května 2017, vždy
v čase od 10:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.) a dále ředitelkou subjektu
stanovená Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy Sedlčany (RM 59-916/2014-2018);
▪ dílčí zprávu o plnění přijatých usnesení na veřejném zasedání Zastupitelstva města Sedlčany
a zprávu o plnění dalších úkolů souvisejících (RM 59-917/2014-2018).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ sestavený program Městských slavností ROSA 2017, který navrhla realizovat Kulturní
a redakční rada a přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany. Městské
slavnosti ROSA 2017 se uskuteční ve dnech 23. – 25. června 2017 (RM 59-903/2014-2018);
▪ uzavření Smlouvy o podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 7/I. patro) na adrese
Sedlčany, ulice Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu
a podnájemcem bytu, a to na dobu určitou, počínaje dnem 1. května 2017 do dne 31. prosince
2017 (RM 59-904/2014-2018);
▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany,
Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, (ubyt. jednotka č. 2/IV. patro), a to se stávajícím
smluvním uživatelem, s tím, že Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. ode dne 1. dubna
do dne 30. června 2017 (RM 59-907/2014-2018);
▪ prodloužení doby trvání uživatelského vztahu, který byl dříve založen Smlouvou
o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01
Sedlčany, (ubyt. jednotka č. 10/IV. patro), a to se stávajícím smluvním uživatelem, trvale
bytem tamtéž, s tím, že Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. ode dne 1. dubna do dne
30. června 2017 (RM 59-908/2014-2018);
▪ prodloužení uživatelského vztahu založeného Smlouvou o poskytnutí ubytování v bytovém
domě Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, (ubyt. jednotka č. 8/IV. patro), a to
se stávajícím smluvním uživatelem, trvale bytem tamtéž, s tím, že Smlouva bude uzavřena
na dobu určitou, tj. ode dne 1. dubna do dne 30. června 2017 (RM 59-909/2014-2018);
▪ prodloužení uživatelského vztahu sjednaného Smlouvou o poskytnutí ubytování v bytovém
domě Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, (ubyt. jednotka č. 9/III. patro), a to se
stávajícím smluvním uživatelem, trvale bytem Kosova Hora, na dobu určitou, tj. ode dne
1. dubna do dne 30. dubna 2017, neboť žadatel v souladu s usnesením Rady města Sedlčany
ze dne 1. února 2017 (vizte usn. č. RM 54-848/2014-2017) hradí splátky dluhu včetně
měsíčního nájemného (RM 59-910/2014-2018);
▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí přístřeší v bytovém domě Sedlčany (jedna místnost uvolněná
po dřívějším uživateli), na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to se
stávajícím smluvním uživatelem, s tím, že Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj. ode
dne 1. dubna 2017 do dne 30. června 2017 s možností prodloužení smluvního ujednání
za předpokladu plnění všech sjednaných smluvních podmínek (RM 59-911/2014-2018);
▪ na základě společné Žádosti správce (Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o.) a uživatele
bytu, trvale bytem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, výměnu dosud užívané
bytové jednotky na výše uvedené adrese (č. bytu 11/IV. patro), a to za bytovou jednotku

č. 11/I. patro, která je v současné době rekonstruována, a to za účelem realizace rekonstrukce
bytu následně uvolněného (RM 59-912/2014-2018);
▪ na základě uplatněné Žádosti fyzické osoby (podrobně uvedeno v příslušném spisu vedeném
na Odboru sociálních věcí) poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 [Kč/rok
2017/nemovitost], kde příjemcem je osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná
ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na
základě uzavřené Darovací smlouvy (RM 59-914/2014-2018).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ 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 39 [m2] (č. bytu
1/suterén) na adrese Sedlčany, Dělnická č. p. 548, 264 01 Sedlčany, a to obálkovou metodou
za minimální cenu 300.000,00 [Kč]; (RM 59-906/2014-2018).

