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

č. 76/2014-2018 dne 13. prosince 2017 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 25 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 29. listopadu 2017 

(RM č. 75/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 76-1254/2014-

2018); 

 

▪ rozhodnutí paní Bc. Mileny Říčařové, ředitelky Mateřské školy Sedlčany, učiněné podle 

příslušných ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších 

předpisů, kterým je navyšováno stravné dětí navštěvujících a stravujících se v objektech 

Mateřské školy Sedlčany, a to s účinností dnem 1. ledna 2018 tak, že cena stravného 

pro strávníky do dovršení věku šesti let je ve výši 32,00 Kč a pro strávníky do deseti let věku 

je ve výši 34,00 Kč (RM 76-1272/2014-2018); 

 

▪ návrh pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarosty města Sedlčany, na vypořádání připomínek 

do rozpravy k jednotlivým tematickým celkům programu jednání Zastupitelstva města 

Sedlčany, dále diskusních příspěvků a připomínek, které byly vyřčeny přítomnými zastupiteli 

a případně občany na veřejném zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 11. prosince 

2017 (RM 76-1278/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany na rok 2018, rozpočet 

jejich hospodaření ve zřízených a spravovaných fondech organizací na rok 2018, odpisové 

plány těchto subjektů na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací 

města Sedlčany na období let 2019 – 2020, vše dle předložených návrhů, zpracovaných 

v součinnosti Městského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického s řediteli příspěvkových 

organizací. Tímto se příspěvek na činnost subjektů schvaluje v následující výši: 

1. základní škola Sedlčany     2.800,00 tis. Kč 

2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 2.195,00 tis. Kč 

Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany      595,00 tis. Kč 

Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany      550,00 tis. Kč 

Mateřská škola Sedlčany     2.500,00 tis. Kč 

Základní umělecká škola Sedlčany       395,00 tis. Kč 

Městská knihovna Sedlčany     4.249,00 tis. Kč 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany    5.372,00 tis. Kč 

Městské muzeum Sedlčany     2.893,00 tis. Kč 

Sportovní areály Sedlčany (činnost / opravy)  4.515,00 tis. Kč / 1.000,00 tis. Kč 

(RM 76-1255/2014-2018); 

 

▪ Dodatek č. 3, kterým se mění Smlouva o nájmu, správě a zařízení Městské nemocnice 

v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice, který je součástí konsolidovaného znění Smlouvy 

o nájmu areálu nemocnice v Sedlčanech (RM 76-1256/2014-2018); 

 

▪ vyhotovení koncepční studie na výstavbu Plaveckého bazénu Sedlčany, a to pro potřeby 

rozhodovacího procesu výkonných orgánů města Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 76-

1258/2014-2018); 



 

 

  

▪ realizovat na Centrálním zdroji tepla 2 Sedlčany kogenerační jednotku za použití modelu 

investičního záměru, jako tomu bylo na Centrálním zdroji tepla 1 Sedlčany, a to za účelem 

zlevnění ceny tepla pro konečného spotřebitele a úspory energií, vše na základě výsledků 

dokončené odborné analýzy porovnání technologií a topných médií (v souboru výroků usnesení 

RM 76-1259/2014-2018); 

 

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

č. IV-12-6021937/VB/10 Sedlčany, Seifertova, kNN pro p. č. 2941“, mezi ČEZ Distribuce, 

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

Elmoz Czech, s. r. o., na základě plné moci ev. č. PM/II – 178/2017 ze dne 24. dubna 2017, 

jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž předmětem 

je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 777/1, parc. 

č. 2940/65 a parc. č. 2940/66 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, 

údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno bude 

zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 13.800,00 Kč (včetně DPH); (RM 76-1261/2014-

2018); 

 

▪ aby smluvní uživatelka bytu MBF v součinnosti se správcem MBF, a to v souladu s cenovou 

nabídkou, uhradila výměnu vstupních dveří u bytu č. 7 v bytovém domě na adrese Sedlčany, 

Petra Bezruče č. p. 112, 264 01 Sedlčany, v hodnotě 19.138,00 Kč s DPH (produkt včetně 

montáže a dopravy) s tím, že takto vynaložená finanční částka bude započítána oproti 

nájemnému (RM 76-1263/2014-2018);  

 

▪ prodloužení 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 ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018 (RM 76-1264/2014-2018); 

 

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

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 6/IV. patro), a to se sávajícím 

uživatelem, na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018 (RM 76-

1265/2014-2018); 

 

▪ prodloužení Smlouvy 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 

uživatelem, ode dne 1. ledna 2018 do dne 30. června 2018 (RM 76-1266/2014-2018); 

 

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

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 13/IV. patro), a to se stávajícím 

uživatelem, na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018 (RM 76-

1267/2014-2018); 

 

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

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 9/III. patro), a to se stávajícím 

uživatelem, na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. března 2018 (RM 76-

1268/2014-2018); 

 

▪ 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 



 

 

uživatelem, na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018 (RM 76-

1269/2014-2018); 

 

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

č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 11/IV. patro), a to se stávajícím uživatelem, 

na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. března 2018 (RM 76-1270/2014-2018); 

 

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

na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 11/IV. patro), 

a to se stávajícím uživatelem, na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 

2018 (RM 76-1271/2014-2018); 

 

▪ Program jednání Rady města Sedlčany na I. pololetí roku 2018 (hlavní programové celky; 

termíny jednání), který sestavil a na jednání předložil pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta 

města Sedlčany (RM 76-1275/2014-2018); 

 

▪ návrh na navýšení odměny o deset procent ze stávající částky jednatelům obchodních 

společností založených městem Sedlčany, a to panu Jiřímu Daňkovi, jednateli Sedlčanských 

technických služeb, s. r. o. a panu Ondřeji Sůvovi, jednateli Městské teplárenské Sedlčany, 

s. r. o., s účinností dnem 1. ledna 2018 (RM 76-1276/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ s vydáním podpůrného stanoviska k Žádosti o smluvní vztah s Všeobecnou zdravotní 

pojišťovnou ČR, o které požádal doktor z oboru psychiatrie, který má zájem ve městě Sedlčany 

otevřít ambulanci a dále poskytovat tyto služby pacientům, kteří jsou pojištěnci uvedené 

zdravotní pojišťovny a hospitalizováni na  lůžkových somatických odděleních v Nemocnici 

Sedlčany (RM 76-1257/2014-2018); 

 

▪ s přijetím účelového daru pro Mateřskou školu Sedlčany, příspěvkovou organizaci, se sídlem 

Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; IČ 70999058, kterým jsou herní prvky 

a hračky v celkové hodnotě 7.569,00 Kč a který je poskytován dárcem – Sedlčanské technické 

služby, s. r. o., se sídlem Sedlčany, K. H. Máchy č. p. 651, 264 01 Sedlčany, pro všech deset 

tříd v rámci třech pracovišť školy (RM 76-1273/2014-2018); 

 

▪ s přijetím množiny účelových darů na činnost hudebního souboru BLUE ORCHESTRA, které 

jsou přijímány na základě Smluv darovacích, uzavřených mezi Kulturním domem Josefa Suka 

Sedlčany a dárcem panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města a senátorem (15.000,00 Kč); 

panem V. P. (10.000,00 Kč); panem J. V. (10.000,00 Kč); panem J. M. (8.000,00 Kč); S-B, 

s. r. o. (5.000,00 Kč); panem Ing. M. H. (3.000,00 Kč) a panem B. K. (2.000,00 Kč), a to 

v celkové hodnotě 53.000,00 Kč (RM 76-1274/2014-2018); 

 

▪ s přijetím daru do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, které obdarovaný subjekt použije 

pro výkon hlavní činnosti dle Zřizovací listiny. Celková hodnota daru je 49.391,99 Kč 

(představuje cekem 236 svazků; z toho 224 knih a 12 audioknih); (RM 76-1277/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany panu Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města, uložila: 

▪ zajistit plnou součinnost zpracovateli studie na Plavecký bazén Sedlčany jako i potřebné 

podklady za účelem vyhotovení žádoucího dokumentu, který bude objednán podle nabídky 

Projekční kanceláře Wach, s. r. o., IČ 25214250; se sídlem Cheb, Májová 608/23, 350 02 Cheb 

(v souboru výroků usnesení RM 76-1258/2014-2018); 



 

 

▪ zajistit veškeré administrativní kroky vedoucí k právnímu jednání města Sedlčany 

a budoucího investora kogenerační jednotky na Centrálním zdroji tepla 1 Sedlčany (v souboru 

výroků usnesení RM 76-1259/2014-2018); 

 

▪ objednat studii posouzení integrace technologií pro výrobu tepla a elektrické energie na ČOV 

Sedlčany s podporou biologických procesů při čištění odpadních vod, a to s potenciálem 

na pokrytí nákladů na její vyhotovení ze zdrojů dotačních titulů (RM 76-1260/2014-2018); 

 

Rada města Sedlčany Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, uložila: 

▪ aby v souvislosti se „Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvou 

o právu provést stavbu č. IV-12-6021937/VB/10 Sedlčany, Seifertova, kNN pro 

p. č. 2941“, řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města Sedlčany 

zřídit výše uvedené věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě na dotčených pozemcích parc. 

č. 777/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, parc. 

č. 2940/65, druhem pozemku orná půda a parc. č. 2940/66, druhem pozemku orná půda, vše 

v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita – Jižní Svah, ulice Seifertova; přípojka pro parc. č. 2941); 

(RM 76-1262/2014-2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


