Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 71/2014-2018 dne 18. října 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 4. října 2017
(RM č. 70/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 71-1180/20142018);
▪ přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města
Sedlčany na rok 2017 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I. – IX. / 2017)
s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 30. září 2017 ve výši
143.755,19 tis. [Kč], což představuje 81,74 [%] plnění schváleného rozpočtu včetně zápočtu
dřívějších schválených rozpočtových opatření a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 30. září
2017 ve výši 112.110,90 tis. [Kč], což představuje 63,99 [%] schváleného předpokladu
rozpočtu včetně zápočtu dřívějších schválených rozpočtových opatření (RM 71-1181/20142018);
▪ personální změny realizované panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města Sedlčany,
ve složení členů zvláštních orgánů města Sedlčany, s tím, že nově jmenovanou tajemnicí
Komise sociálně-právní ochrany dětí (zřízena podle ustanovení § 38 zák. č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) je paní Mgr. Michaela
Holcmannová a nově jmenovanou předsedkyní Komise státní památkové péče (zřízena podle
ustanovení § 31 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) je
paní Dana Čížková; členkou této Komise byla opětovně jmenována paní Iva Svobodová
(RM 71-1191/2014-2018);
▪ předloženou projektovou dokumentaci k záměru výstavby objektu „Polyfunkční dům –
Růžová 339 Sedlčany“, ve městě Sedlčany, v místě při křižovatce ulic Růžová a Pod Potoky,
jejímž investorem bude společnost INNERA, s. r. o., se sídlem Benešov, Tyršova č. p. 828,
264 01 Benešov; IČ 27403114, poskytující zdravotně lékařské služby zejména z oborů
diabetologie a kardiologie. Městský úřad Sedlčany k tomuto projektu sestavuje koordinované
stanovisko (RM 71-1194/2014-2018).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 7/2017, a to v plném rozsahu všech aktuálních
a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je navýšení příjmů rozpočtu
města Sedlčany na rok 2017 o částku ve výši 1.058,00 tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu města
Sedlčany na rok 2017 o částku ve výši 312,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit
celkem 176.926,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 175.520,00 Kč. Rozpočet po započítání
tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 včetně dříve
provedených rozpočtových změn bude přebytkový částkou 1.406,00 tis. Kč (RM 711182/2014-2018)
▪ ve vztahu k plnění usnesení č. RM 70-1163/2014-2018 Dodatek č. 4 k původní Smlouvě
o nájmu nemovitosti ze dne 23. května 2002, uzavíraný mezi městem Sedlčany v postavení
nájemce a subjektem ZO OS KOVO INTER STROS, s. r. o., se sídlem Sedlčany,
Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, v postavení pronajímatele, jehož předmětem je

prodloužení doby trvání nájmu rekreační chaty ev. č. 50 postavené na parc. č. st. 186 v k. ú.
Nalžovické Podhájí, obec Nalžovice. Dle zmíněného Dodatku č. 4 se doba trvání nájmu
prodlužuje na dobu určitou tří roků, tj. od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 (RM 711183/2014-2018);
▪ „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. EP-12-6003722/VB/1 Sedlčany, kNN a kVN náměstí T. G. Masaryka“, uzavíranou se
společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
405 02, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž
předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany parc.
č. 30/2 a parc. č. 31/2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN a kabelového vedení VN.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 5.700,00 Kč (včetně DPH);
(v souboru výroků usnesení RM 71-1184/2014-2018);
▪ Smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, uzavíranou podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů mezi městem Sedlčany v postavení
nájemce a subjektem Městské muzeum Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 136, 264 01
Sedlčany; IČ 70973431, v postavení pronajímatele, a to za účelem akce „Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky 2017“, které budou probíhat ve dnech 20. a 21. října
2017, na jejichž zajištění pro řádný průběh je třeba zabezpečit volební místnost pro volební
okrsek č. 2 (RM 71-1185/2014-2018);
▪ Smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, uzavíranou podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů mezi městem Sedlčany v postavení
nájemce a subjektem Kulturní dům Josefa Suka v Sedlčanech, se sídlem Sedlčany,
Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany; IČ 42728452, v postavení pronajímatele, a to za účelem
akce „Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017“, které budou
probíhat ve dnech 20. a 21. října 2017, na jejichž zajištění pro řádný průběh je třeba zabezpečit
volební místnost pro volební okrsek č. 3 a č. 4 (RM 71-1186/2014-2018);
▪ Žádost Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace, se sídlem Sedlčany, Kapitána
Jaroše č. p. 482, 264 01 Sedlčany (č. j.: MST/19866/2017), o navýšení rozpočtovaných
prostředků na platy zaměstnanců, a to s ohledem na rozhodnutí vlády s účinností dnem
1. listopadu 2017, v celkové výši 75.000,00 Kč (RM 71-1188/2014-2018);
▪ mimořádné finanční odměny ve prospěch zaměstnanců Městské knihovny Sedlčany, a to dle
základního rozvrhu jejich výše a termínu, uvedených v projednaném přípisu, a to za zcela
výjimečný systém a formu aktivní a účinné spolupráce této knihovny a škol, rozvíjející
čtenářskou gramotnost a akcentující význam knihoven ve vzdělávacím procesu (RM 711189/2014-2018);
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. EP-126003722/VB/1 Sedlčany, kNN a kVN náměstí T. G. Masaryka“ řádně zveřejnil na úřední desce
Městského úřadu Sedlčany záměr města zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě
na dotčených pozemcích parc. č. 30/2, druhem pozemku ostatní plocha a parc. č. 31/2, druhem

pozemku zahrada, vše v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita – mezi ul. Šafaříkova a bývalým
objektem hotelu Vltavan); (v souboru výroků usnesení RM 71-1184/2014-2018).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s přijetím účelového finančního daru poskytovaného subjektem SRPDŠ při 1. základní škole
Sedlčany na nákup Videodata projektoru VIVITEK a Interaktivního snímače E3 ST v celkové
částce 39.989,00 Kč, a to ve prospěch obdarovaného subjektu 1. základní školy Sedlčany,
Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany; IČ 47074299, především pro potřeby žáků 1. třídy
(RM 71-1187/2014-2018);
Rada města Sedlčany doporučila:
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany,
podanou podle ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podanou Sdružením dobrovolných hasičů Sestrouň;
IČ 75106761, ve prospěch dofinancování nákupu minibusu pro účely přepravy dětí, dorostu,
hasičského mužstva a přepravu materiálu k hasičským soutěžím, ve výši 100.000,00 Kč (RM
71-1190/2014-2018).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby samostatně, případně v součinnosti
s vedením obce Příčovy, zajistil aktuální identifikaci vlastníků pozemků těsně přiléhajících
ke komunikaci Sedlčany – Příčovy, která je ve vlastnictví Středočeského kraje, a to podle
stanovených priorit variantního řešení záměru výstavby chodníku, případně v kombinaci
s cyklostezkou a oslovení množiny těch, které vlastní pozemky na území města Sedlčany,
za účelem jejich stanoviska k zajištění práv k výstavbě liniové stavby (RM 71-1192/20142018);
▪ Kulturní a redakční radě města Sedlčany, a to k příležitosti plánovaných důstojných oslav
100. výročí státotvorných událostí let 1914 – 1918 v dějinách České republiky, regionu a města
Sedlčany v roce 2018, sestavit návrh společenských, kulturních a jiných občanských
a připomínkových akcí, které budou realizovány v delším časovém úseku v součinnosti
s dalšími subjekty a veřejností, zejména školami, Městským muzeem Sedlčany, Kulturním
domem Josefa Suka Sedlčany a Městskou knihovnou Sedlčany (RM 71-1193/2014-2018).

