Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 61/2014-2018 dne 26. dubna 2017
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 17 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 12. dubna 2017
(RM č. 60/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 61-933/20142018);
▪ zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany
na rok 2017 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I. – III. / 2017) s tím, že
rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 31. března 2017 ve výši 58.004,44 tis. [Kč], což
představuje 34,30 [%] plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni
31. března 2017 ve výši 31.449,64 tis. [Kč], což představuje 18,60 [%] schváleného
předpokladu rozpočtu (RM 61-934/2014-2018);
▪ zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčanských technických služeb, 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 výkonu širšího spektra služeb žádaných
městem Sedlčany (RM 61-935/2014-2018);
▪ jako orgán jediného společníka společnosti v působnosti valné hromady subjektu Sedlčanské
technické služby, s. r. o. hospodářské výsledky společnosti za období roku 2016 (v souboru
výroků usnesení RM 61-936/2014-2018).
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ o rozdělení zisku subjektu Sedlčanské technické služby, s. r. o., dosaženého v roce 2016
ve výši 5.694,00 [Kč] tak, že pro tvorbu zákonného Rezervního fondu bude postoupena částka
284,70 [Kč] (5 %) a nerozdělený zisk bude účtován částkou 5.409,30 [Kč] (95 %);
(v souboru výroků usnesení RM 61-936/2014-2018).
Rada města Sedlčany stanovila:
▪ z pozice orgánu jediného společníka obchodní společnosti v působnosti valné hromady
subjektu Sedlčanské technické služby, s. r. o., a to na základě hodnocení činnosti pana Jiřího
Daňka, jednatele subjektu, s účinností dnem 1. května 2017, výši měsíční odměny tohoto
jednatele (RM 61-937/2014-2018).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2017 Městskému úřadu Sedlčany, Odboru
majetku, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany řádně zveřejnil záměr prodeje
zemědělských pozemků, vše druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF,
k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, tj. pozemků parc. č. 349/23 o výměře 2632 [m 2],
parc. č. 349/24 o výměře 1047 [m2], parc. č. 349/25 o výměře 10027 [m2], parc. č. 349/27
o výměře 1393 [m2], parc. č. 349/28 o výměře 527 [m2], parc. č. 349/29 o výměře 6827 [m2],
parc. č. 349/30 o výměře 4828 [m2] a parc. č. 349/31 o výměře 632 [m2]; (RM 61-939/20142018);

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, řádně zveřejnit na úřední desce Městského
úřadu Sedlčany záměr prodeje části pozemku parc. č. 387/1 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany,
a to po předchozím provedení geometrického zaměření nepotřebné části pozemku parc. č.
387/1 (RM 61-940/2014-2018);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby zajistil na úřední desce Městského úřadu
Sedlčany řádné zveřejnění záměru prodeje pro město Sedlčany nepotřebného pozemku parc.
č. 387/3, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda o výměře 101
[m2] v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, který je v současné době užíván jako jeden funkční celek
zahrady parc. č. 5/1 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany (RM 61-941/2014-2018).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ objednat vyhotovení nového Plánu odpadového hospodářství města Sedlčany, a to dle
předmětu, obsahu a podmínek uvedených v předložené a městem Sedlčany akceptované
nabídce společnosti Ing. Pavel Novák, s. r. o., se sídlem Praha, Osadní č. p. 26, 170 00 Praha
7 – Holešovice; IČ 28418794 (RM 61-938/2014-2018);
▪ předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě na zajištění stavby pod názvem „Prodloužení vodovodu Sedlčany,
Na Červeném Hrádku“, která bude mimo jiné realizována i na zatížených nemovitostech
v podílovém spoluvlastnictví fyzických osob, a to služebných pozemků parc. č. 2425 a parc.
č. 2424/1 v k. ú. a obci Sedlčany (RM 61-942/2014-2018);
▪ uzavření Smlouvy o podnájmu bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 4/I. patro) na adrese
Sedlčany, Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, mezi společnými nájemci bytu (manželská
dvojice) a podnájemcem bytu (fyzickou osobou), a to na dobu určitou, tj. od 1. května 2017
do 31. prosince 2017, neboť původně uzavřený podnájem s jinou fyzickou osobou, schválený
do dne 31. prosince 2017, zanikl (RM 61-943/2014-2018);
▪ aby smluvnímu uživateli bytové jednotky byla přidělena (vyměněna) jiná ubytovací
jednotka č. 7/IV. patro v bytovém domě Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, kterou opustil
a správci MBF předal dřívější uživatel. Tato výměna bude provedena na místo původně
schválené ubytovací jednotky č. 11/I. patro, která je v současné době rekonstruována. Dosud
užívaná ubytovací jednotka č. 11/IV. patro, která je ve špatném stavu, bude stávajícím
uživatelem předána Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., za účelem její rekonstrukce
(v souboru výroků usnesení RM 61-944/2014-2018);
▪ 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, na dobu určitou, tj. ode dne 1. května 2017 do dne 30. června
2017, neboť tento žadatel v souladu s usnesením Rady města Sedlčany ze dne 1. února 2017
(RM 54-848/2014-2017) hradí doposud včas sjednané splátky dluhu včetně měsíčního
nájemného (RM 61-945/2014-2018);
▪ návrh Smlouvy o obstarání díla, která je uzavírána v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi společností Lidl
Česká republika, v. o. s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, IČ: 26178541,
zastoupené společníkem Lidl Holding, s. r. o., a to za účelem vyhotovení a zdárného
provozování projektu Rákosníčkova hřiště (RM 61-946/2014-2018);

▪ na základě uplatněné Žádosti fyzické osoby (podrobně uvedeno v příslušném spisu č. j.:
SOC/7512/2017 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 61-948/2014-2018);
▪ finanční podporu na činnost a aktivity v roce 2017 následných subjektů, a to subjektu Junák
– český skaut, středisko Sedlčany, z. s. v částce 5.000,00 [Kč], Okresnímu sdružení hasičů
Příbram v částce 5.000,00 [Kč], Sportovně střeleckému klubu Sedlčany v částce 2.000,00
[Kč], Radioklubu Sedlčany, pobočnému spolku, v částce 1.000,00 [Kč], Klubu Velká Kobra
Sedlčany, z. s. v částce 5.000,00 [Kč], Českému svazu chovatelů, základní organizaci
Sedlčany v částce 20.000,00 [Kč], Pěveckému sboru Záboj, z. s. Sedlčany v částce 5.000,00
[Kč] a Gymnáziu a SOŠE Sedlčany v částce 10.000,00 [Kč]; (v souboru výroků usnesení RM
61-949/2014-2018).
Rada města Sedlčany revokovala:
▪ s náhradou usnesení č. 59-912/2014-2018 ze dne 29. března 2017 (v souboru výroků
usnesení RM 61-944/2014-2018).
Rada města Sedlčany pověřila:
▪ pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města, jednáním ve věci konkretizace návrhu
smluvních podmínek na odběry elektrické energie na nadcházející období roku 2018 se
stávajícím smluvním partnerem (ČEZ Prodej, s. r. o.), a to pro případ města Sedlčany
a vybraných příspěvkových organizací (RM 61-947/2014-2018);
▪ pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením projednaných smluvních ujednání
(Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory na činnost v roce 2017), uzavírané
s uvedenými subjekty práva (Junák – český skaut, středisko Sedlčany, z. s., Okresní sdružení
hasičů Příbram, Sportovně střelecký klub Sedlčany, Radioklub Sedlčany, pobočný spolek,
Klub Velká Kobra Sedlčany, z. s. Český svaz chovatelů, základní organizace Sedlčany,
Pěvecký sbor Záboj, z. s. Sedlčany a Gymnázium a SOŠE Sedlčany); (v souboru výroků
usnesení RM 61-949/2014-2018).
Rada města Sedlčany vyhověla:
▪ na základě samostatně podaných Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany
na rok 2017, doručených subjekty 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,
níže uvedeným subjektům práva (Junák – český skaut, středisko Sedlčany, z. s., Okresní
sdružení hasičů Příbram, Sportovně střelecký klub Sedlčany, Radioklub Sedlčany, pobočný
spolek, Klub Velká Kobra Sedlčany, z. s. Český svaz chovatelů, základní organizace
Sedlčany, Pěvecký sbor Záboj, z. s. Sedlčany a Gymnázium a SOŠE Sedlčany), a to za
podmínek a ve výši finanční podpory uvedené v individuálních návrzích sestavených
Veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory na činnost a aktivity subjektů v roce
2017 (v souboru výroků usnesení RM 61-949/2014-2018).

