
 

 

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

č. 69/2014-2018 dne 20. září 2017 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 21 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 6. září 2017 (RM 

č. 68/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 69-1139/2014-2018); 

 

▪ Zprávu o činnosti, hospodářských výsledcích a plnění zadaných úkolů Městské teplárenské 

Sedlčany, s. r. o. za období I. pololetí roku 2017 s některými vybranými aktuálními údaji 

hospodaření ke dni 31. srpna 2017, kterou sestavil a přednesl pan Ondřej Sůva, jednatel 

obchodní společnosti (RM 69-1140/2014-2018); 

 

▪ předloženou cenovou nabídku na provedení výměny povrchů vstupních chodníků do bytového 

domu Sedlčany, Příčovská ulice č. p. 695 – č. p. 699, která byla podána v souladu s ustanovením 

vnitřního předpisu č. 2/2014, pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném 

a účinném znění (v souboru výroků usnesení RM 69-1152/2014-2018); 

 

▪ předložené cenové nabídky na rekonstrukci zídky a třech parkovacích stání před objektem 

Sedlčany č. p. 159, které byly podány v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014, 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění (v souboru výroků 

usnesení RM 69-1153/2014-2018); 

 

▪ předloženou cenovou nabídku na provedení rekonstrukce dvora při administrativní budově 

Sedlčany č. p. 32, která byla podána v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014, 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění (v souboru výroků 

usnesení RM 69-1154/2014-2018); 

 

▪ bezúplatný převod dlouhodobého hmotného a investičního majetku, dříve pořízeného 

a zajištěného na základě grantového projektu pod názvem „Rozvoj programu pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami pod označením registračním č. CZ.1.07/1.2.05/01.0012, 

kterému skončila pětiletá doba udržitelnosti na základě smluvních ujednání s jednotlivými 

školami zapojenými do uvedeného projektu, na které je majetek jako na dřívější uživatele 

bezúplatně převáděn (výčet subjektů škol obsahuje dokument označený č. j.: MST 

17520/2017); (RM 69-1157/2014-2018).     

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ uzavřít návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě mezi městem Sedlčany, jako budoucím oprávněným a Coop Příbram, družstvo, 

se sídlem Příbram, Dlouhá č. p. 155, 261 01 Příbram II, jako budoucím povinným, a to 

za účelem vstupu na pozemky ve vlastnictví budoucího povinného parc. č. 2398/1, parc. 

č. 2398/7, parc. č. 2398/9 a parc. č. 2398/10 v k. ú. a obci Sedlčany, v souvislosti s realizací 

stavby „Vodovod a kanalizace Červený Hrádek, Na Skalách“. Smluvní strany se zavázaly 

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, spočívající v právu uložení 

vodovodního řadu a kanalizace, včetně ochranného pásma, uzavřít nejpozději do jednoho roku 

po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby, a to v rozsahu vymezeném geometrickým 

plánem, za jednotkovou cenu ve výši 50,00 Kč/bm (RM 69-1141/2014-2018); 

 



 

 

▪ postup ve věci opravy stropu v nebytových prostorách ve vlastnictví města Sedlčany, které 

jsou poskytovány do užívání na základě dříve uzavřené Smlouvy o nájmu prostor sloužících 

k podnikání (tj. prodejní prostory v objektu Sedlčany, ulice 28. října č. p. 175) spočívající 

v tom, že smluvní uživatelka na vlastní náklady zajistí opravu kazetového stropu v prodejně 

v celkové výši 31.675,00 Kč (včetně DPH) dle stavebního rozpočtu s tím, že takto vynaložené 

náklady budou započteny oproti sjednanému nájemnému (RM 69-1142/2014-2018); 

 

▪ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 

č. IP-12-6012735/1 Sedlčany, Luční, kNN pro p. č. 3059/6, která je navrhována uzavřít mezi 

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 

zastoupené na základě plné moci ze dne 14. října 2016 ev. č. PM/II-0264/2016 společností 

ELPRO-DELICIA, a. s., se sídlem Strakonická č. p. 174, 261 01 Příbram, jako budoucím 

oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem je právo zřídit 

věcné břemeno na pozemku v majetku města parc. č. 446/3 v k. ú. a obci Sedlčany, a to 

za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového 

vedení NN a pojistkové skříně – pilíře (veřejné osvětlení v lokalitě ul. Luční); (v souboru 

výroků usnesení RM 69-1143/2014-2018); 

 

▪ prodloužení doby trvání dříve uzavřené Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě 

na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 3/I. patro), a to 

s žadatelkou, trvale bytem tamtéž, na dobu určitou, tj. ode dne 1. října do dne 31. prosince 2017 

(RM 69-1145/2014-2018); 

 

▪ 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 s žadatelkou, trvale 

bytem Dublovice, na dobu určitou, tj. ode dne 1. října do dne 31. prosince 2017 (RM 69-

1146/2014-2018); 

 

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

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 8/IV. patro), a to s žadatelkou, dosud 

trvale bytem Velká Dlážka, na dobu určitou, tj. ode dne 1. října 2017 do dne 31. prosince 2017 

(RM 69-1147/2014-2018); 

 

▪ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést liniovou 

stavbu související s propojením stávající trafostanice s kogenerační jednotkou (nová 

trafostanice) v prostoru dvora CZT 1 Sedlčany, na pozemku parc. č. 1084/31 v k. ú. a obci 

Sedlčany, která je navrhována uzavřít mezi ČEZ Energo, s. r. o., se sídlem Praha, Karolinská 

661/4, Praha 8 – Karlín; IČ 29060109, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako 

budoucím povinným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na uvedeném pozemku, 

a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, 

tj. kabelového vedení (v souboru výroků usnesení RM 69-1148/2014-2018); 

 

▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 6/2017, 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 2.111,00 tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2017 o částku ve výši 1.473,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou 

činit celkem 175.868,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 175.208,00 tis. Kč. Rozpočet 

po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 

včetně dříve provedených rozpočtových změn bude přebytkový částkou 660,00 tis. Kč 

(RM  69-1149/2014-2018); 



 

 

 

▪ Plán zimní údržby místních komunikací města Sedlčany na zimní období 2017 – 2018, 

předložený panem Jiřím Daňkem, jednatelem Sedlčanských technických služeb, s. r. o., 

jednajícím z pozice správce místních komunikací, a vypracovaný ve spolupráci s Městským 

úřadem Sedlčany, Odborem dopravy a silničního hospodářství (RM 69-1151/2014-2018); 

 

▪ realizaci prací na provedení výměny povrchů vstupních chodníků do bytového domu 

Sedlčany, Příčovská ulice č. p. 695 – č. p. 699 subjektem BES, s. r. o., se sídlem Benešov, 

Sukova č. p. 625, 256 01 Benešov, IČ 43792553. Nabídková cena činí 149.784,13 Kč bez DPH; 

DPH (21 %) činí 31.454,67 Kč, tj. cena s DPH činí 181.238,80 Kč (v souboru výroků usnesení 

RM 69-1152/2014-2018); 

 

▪ realizaci prací na rekonstrukci zídky před objektem Sedlčany č. p. 159 subjektem S-B, s. r. o.; 

IČ 25652362, za cenu 51.564,62 Kč bez DPH, tj. 62.393,19 Kč včetně DPH a rekonstrukci 

povrchu parkovacích stání subjektem Údržba silnic, s. r. o.; IČ 61681199, za cenu 71.813,26 Kč 

bez DPH, tj. 86.894,04 Kč včetně DPH (v souboru výroků usnesení RM 69-1153/2014-2018); 

 

▪ rekonstrukci dvora při administrativní budově Sedlčany č. p. 32 realizovat na základě nabídky 

subjektu OÚK Dobříš; IČ 47056801, a to za nabídkovou cenu, která činí 317.648,00 Kč bez 

DPH, tj. 384.354,08 Kč včetně DPH (v souboru výroků usnesení RM 69-1154/2014-2018); 

 

▪ nový Platový výměr pro paní Blanku Tauberovou, ředitelku Městské knihovny Sedlčany, 

příspěvkové organizace, a to s ohledem na délku odpracované praxe (postup na 12. platový 

stupeň). Podle nového Platového výměru bude postupováno dnem 1. září 2017 (RM 69-

1155/2014-2018);  

 

▪ Žádost Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové organizace, (MST/17676/2017) o využití 

finančních prostředků ve výši 199.421,00 Kč z Fondu investic organizace, a to ve smyslu 

příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch účelového využití finančních prostředků na nákup 

kuchyňského zařízení na Centrálním pracovišti Šafaříkova č. p. 1070 (univerzální kuchyňský 

robot; přídavný kotlík 30 l s nástavci; mlýnek na maso); (RM 69-1156/2014-2018); 

 

▪ uzavřít návrh Smlouvy o poskytování služeb se společností HCM COMPUTERS, s. r. o., se 

sídlem Brno, Vranovská 104, 614 00 Brno; IČ 25574914, jejímž předmětem je poskytování 

služeb za účelem vypracování projektu a podání Žádosti o dotaci k výzvě číslo 10 IROP 

na zajištění kybernetické bezpečnosti a související technické podpory Městského úřadu 

Sedlčany (RM 69-1159/2014-2018). 

 

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. IP-12-6012735/1 

Sedlčany, Luční, kNN pro p. č. 3059/6 zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 

záměr města zřídit shora uvedené věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě na dotčeném 

pozemku parc. č. 446/3 v k. ú. a obci Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 69-1143/2014-

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 2+1 o výměře 56,0 m2 (č. bytu 13/V. patro) 

na adrese bytového domu Sedlčany, Havlíčkova č. p. 623, 264 01 Sedlčany, a to obálkovou 

metodou za minimální cenu 600.000,00 Kč (RM 69-1144/2014-2018); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souvislosti se Smlouvou o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu provést liniovou stavbu související 

s propojením stávající trafostanice s kogenerační jednotkou (nová trafostanice) v prostoru 

dvora CZT 1 Sedlčany, na pozemku parc. č. 1084/31 v k. ú. a obci Sedlčany, řádně zveřejnil 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města zřídit shora uvedené věcné břemeno – 

služebnost inženýrské sítě na dotčeném pozemku parc. č. 1084/31 v k. ú. a obci Sedlčany 

(v souboru výroků usnesení RM 69-1148/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany vydala: 

▪ Nařízení města Sedlčany č. 1/2017, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování 

závad ve schůdnosti chodníků, sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic 

a úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam 

nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ve městě Sedlčany (RM 69-

1150/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany povolila: 

▪ v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě označené 6. B, 2. základní školy - Školy Propojení 

Sedlčany, Příkrá 67, 264 01 Sedlčany, okres Příbram, stanoveného § 4 odst. 7 vyhlášky 

č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky, ve znění pozdějších předpisů, a to do počtu 1 žáka za předpokladu, že toto zvýšení 

počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti 

a ochrany zdraví pro školní rok 2017/2018(RM 69-1158/2014-2018). 

 


