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

č. 63/2014-2018 dne 24. května 2017 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 37 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 10. května 2017 

(RM č. 62/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 63-965/2014-

2018); 

 

▪ zprávu o stavu investičních a stavebních akcí podpořených rozpočtem města Sedlčany na 

rok 2017 a dalších činnostech a aktivitách města Sedlčany v oblasti přípravy projektových 

záměrů stavební povahy na další období a plnění úkolů, kterou v součinnosti s panem 

Ing. Jiřím Burianem, starostou města Sedlčany vypracoval za Odbor investic Městského úřadu 

Sedlčany, pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru (RM 63-971/2014-2018); 

 

▪ předloženou zprávu o hodnocení podaných nabídek na akci „Zateplení fasády objektu 

Sedlčany č. p. 159“, 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 63-974/2014-2018);  

 

▪ předloženou zprávu o stavu výběrového řízení na akci pod názvem „Úpravy atria 1. ZŠ“, 

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 63-976/2014-2018); 

 

▪ předloženou zprávu o stavu výběrového řízení na akci „Odkanalizování dvora objektu 

Městské nemocnice Sedlčany“, 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 63-977/2014-2018); 

 

▪ předloženou zprávu o hodnocení podaných nabídek na realizaci souvisejících akcí 

pod názvem „Úpravy atria Městské nemocnice Sedlčany“ a „Oprava fasády Městské 

nemocnice Sedlčany (atrium)“, 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 63-978/2014-2018); 

 

▪ předloženou cenovou nabídku na akci „Rekonstrukce umývárny 1. MŠ“ za nabídkovou cenu 

194.122,00 Kč bez DPH; (DPH 21 % činí 40.766,00 Kč); tj. včetně DPH za částku ve výši 

234.888,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 63-980/2014-2018); 

 

▪ předloženou zprávu o hodnocení nabídek na akci „Oprava kaple Třebnice“, která byla 

vypracována v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014, pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu, v úplném (účinném) znění (v souboru výroků usnesení 

RM 63-982/2014-2018); 

 

▪  předloženou zprávu o hodnocení podaných nabídek na akci „Výměna osvětlení Zimního 

stadionu Sedlčany“, která byla vypracována v souladu s ustanovením vnitřního předpisu 



 

 

č. 2/2014, pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném (účinném) znění 

(v souboru výroků usnesení RM 63-984/2014-2018);  

 

▪ obsah souboru dokumentů, které za účelem Žádosti o vydání souhlasu města Sedlčany 

k územnímu řízení na stavbu „Vodovod Dublovice“ zaslala společnost Vodohospodářský 

rozvoj a výstavba, a. s., se sídlem Nábřežní č. p. 4, 150 56 Praha 5 (v souboru výroků 

usnesení RM 63-992/2014-2018); 

 

▪ zprávu o výsledcích přijímacího řízení do Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové organizace, 

Šafaříkova 1070, 264 01 Sedlčany, pro školní rok 2017/2018, kterou předložila Bc. Milena 

Říčařová, ředitelka subjektu, a to spolu s následným opatřením na zajištění provozu 

samostatné třídy dvouletých dětí, s výsledkem, že bylo celkem přijato 89 dětí, čímž celkový 

počet dětí pro uvedený školní rok bude 246. Kapacita školy je stanovena na 270 dětí 

(RM 63-999/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Odboru investic zajištění nejméně dvou cenových nabídek za účelem výběru nejvhodnějšího 

zhotovitele na realizaci stavební akce pod názvem „Úpravy chodníku a komunikace ulice 

Příčovská“ (v souboru výroků usnesení RM 63-972/2014-2018); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zajistit ve prospěch výběru nejvhodnějšího 

uchazeče na akci „Odkanalizování dvora objektu Městské nemocnice Sedlčany“ požadovaný 

počet, alespoň tří cenových nabídek potenciálních uchazečů na vyhotovení žádaného díla, a to 

v termínu do 7. června 2017 (v souboru výroků usnesení RM 63-977/2014-2018); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany řádně zveřejnil „Oznámení“ o záměru města zřídit věcné břemeno – služebnost 

inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 2940/68 a parc. č. 2940/100 v k. ú. a obci Sedlčany, 

které jsou ve vlastnictví města Sedlčany, a to za účelem umístění kabelového vedení NN jako 

součást distribuční soustavy (lokalita – Jižní svah); (v souboru výroků usnesení 

RM 63-987/2014-2018);   

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v případě záměru města Sedlčany 

o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě (vizte Smlouvu o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu číslo: 

IV-12-6020148), byly na úřední desce Městského úřadu Sedlčany nově zveřejněny pozemky 

dotčené stavbou elektrického vedení, tj. parc. č. 1835/5, parc. č. 1835/1, parc. č. 1835/10, 

parc. č. 1855/1 a parc. č. 1862/1, vše v k. ú. a obci Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 

63-988/2014-2018); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby navrhovaný záměr směny pozemků parc. 

č. 387/6 a parc. č. 379/2, oba v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, byl řádně zveřejněn na úřední 

desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 63-990/2014-2018); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby navrhovaný záměr prodeje pozemku parc. 

č. 387/7 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 63-991/2014-2018); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby zajistil uzavření Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, na základě které bude 



 

 

vydán souhlas vodoprávního úřadu ke stavbě pod názvem „Vodovod Dublovice“, mimo jiné, 

na stavbou dotčených pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany (v souboru výroků usnesení 

RM 63-992/2014-2018); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, aby v součinnosti se Sportovními areály 

Sedlčany, příspěvkovou organizací, zajistil komplexní materiál pro zadání zpracování 

projektové dokumentace na akci pod pracovním názvem „Rekonstrukce LAS Taverny“ 

a v termínu do zahájení jednání Rady města Sedlčany, dne 21. června 2017, předložil 

k projednání a případnému schválení komplexní materiál obsahující návrh rekonstrukce 

v rozsahu optimalizace sportovišť a sektorů, jejich základní zajištění ochrany proti povodním 

v min. rozsahu Q 100 a stability podloží, množinu potenciálních zhotovitelů spolu se 

souborem referencí a realizovaných akcí, které byly potenciálními uchazeči na zhotovení 

projektové dokumentace projektovány (RM 63-994/2014-2018).   

 

Rada města Sedlčany revokovala: 

▪ usnesení vydané ve věci zatížení pozemků věcným břemenem inženýrské sítě, které bylo 

přijato dne 1. března 2017, opatřené administrativní značkou RM 57-874/2014-2018 

(v souboru výroků usnesení RM 63-988/2014-2018); 

 

▪ rozhodnutí označené RM 61-938/2014-2018, přijaté ve věci zajištění objednávky na 

vyhovení nového Plánu odpadového hospodářství města Sedlčany, a to dle nabídky 

společnosti Ing. Pavel Novák, s. r. o., se sídlem Praha, Osadní č. p. 26, 170 00 Praha 7 – 

Holešovice; IČ 28418794 (RM 63-997/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ objednat tzv. projektové dopracování stavební dokumentace projektu ve stavu projektového 

řešení pro výběr zhotovitele akce pod názvem „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, 

U Háječku“, a to podle předložených cenových nabídek za souhrnnou cenu ve výši 

122.000,00 Kč bez DPH; (DPH 25.620,00 Kč); tj. včetně DPH za souhrnnou částku ve výši 

147.620,00 Kč (včetně provedení projektové koordinace); (RM 63-973/2014-2018); 

 

▪ s navrhovanou změnou trasy vedení NN, a to v rámci realizace stavby pod názvem 

„Sedlčany, Nádražní, kNN pro čp. 429, číslo: IV-12-6020148“, kterou v zastoupení 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s., opakovaně předložila obchodní společnost AZ Elektrostav, 

a. s. (v souboru výroků usnesení RM 63-988/2014-2018); 

 

▪ se stavbou „Vodovod Dublovice“, respektive s jejím napojením na Vodovodní soustavu 

Sedlčany a projektovým zpracováním vedení trasy (v souboru výroků usnesení 

RM 63-992/2014-2018); 

 

Rada města Sedlčany schválila: 
▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 1/2017, 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 1.975,00 tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2017 o částku ve výši 1.921,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě 

budou činit celkem 171.100,00 Kč; výdaje budou činit celkem 171.046,00 Kč. Rozpočet po 

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

dříve provedených rozpočtových změn bude přebytkový částkou 54,00 tis. Kč 

(RM 63-966/2014-2018); 

 



 

 

▪ dílčí zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2016 u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Sedlčany. 

Jedná se o subjekty: 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram; 

2. základní škola - Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram; Základní umělecká 

škola Sedlčany, Šafaříkova 428; Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070; Školní jídelna 

1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69; Školní jídelna 2. Základní školy 

Sedlčany, Příkrá 67; Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany; Městské muzeum Sedlčany; 

Sportovní areály Sedlčany a Městská knihovna Sedlčany (RM 63-967/2014-2018); 

 

▪ dílčí účetní závěrky ke dni 31. prosince 2016, a to příspěvkových organizací zřízených 

městem Sedlčany: 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram; 2. základní 

školy - Školy Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram; Základní umělecké školy 

Sedlčany, Šafaříkova 428; Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; Školní jídelny 

1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69; Školní jídelny 2. Základní školy 

Sedlčany, Příkrá 67; Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany; Městského muzea Sedlčany; 

Sportovních areálů Sedlčany a Městské knihovny Sedlčany (RM 63-968/2014-2018); 

 

▪ návrhy na rozdělení zlepšených hospodářských výsledků ke dni 31. prosince 2016 

u vybraných příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany, a to: 2. základní školy - 

Školy Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram; Základní umělecké školy Sedlčany, 

Šafaříkova 428; Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; Kulturního domu Josefa Suka 

Sedlčany; Městského muzea Sedlčany; Sportovních areálů Sedlčany a Městské knihovny 

Sedlčany (RM 63-969/2014-2018); 

 

▪ odpisové plány na rok 2017 příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany, a to: 

1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram; 2. základní školy - Školy 

Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram; Základní umělecké školy Sedlčany, Šafaříkova 

428; Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; Školní jídelny 1. Základní školy Sedlčany, 

Komenského náměstí 69; Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67; Kulturního 

domu Josefa Suka Sedlčany; Městského muzea Sedlčany; Sportovních areálů Sedlčany 

a Městské knihovny Sedlčany (RM 63-970/2014-2018); 

 

▪ vypracovaný grafický návrh na řešení a provedení stavební akce rozpočtované na rok 2017 

pod identifikačním názvem „Úpravy chodníku a komunikace ulice Příčovská“ (v souboru 

výroků usnesení RM 63-972/2014-2018); 

 

▪ a) žádost fyzické osoby o prodloužení Smlouvy o poskytnutí přístřeší v bytovém domě 

na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to na dobu určitou ode dne 

1. července 2017 do dne 30. září 2017; 

b) společné užívání přístřeší v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 

264 01 Sedlčany, a to stávající uživatelky a nově jejího syna, v současné době trvale bytem 

na ohlašovně Městského úřadu Sedlčany, na adrese nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 

Sedlčany, a to s účinností dnem 1. července 2017 s provazbou na sjednanou dobu určitou 

uvedenou pod písmenem „a)“ výroku tohoto usnesení. Zároveň se zvyšuje poplatek za užívání 

na 2 osoby, tj. na částku ve výši 1.000,00 Kč/měsíc (RM 63-993/2014-2018); 

 

▪ návrh na vyplacení pololetních odměn pro vedoucí pracovníky městských subjektů, 

respektive subjektů práva zřízených nebo založených městem Sedlčany, tj. ředitelů 

příspěvkových organizací, městských obchodních společností, pana starosty a místostarosty, 



 

 

a to v souladu s předloženým návrhem, který je součástí spisové dokumentace (odměny 

květen/2017); (RM 63-995/2014-2018); 

 

▪ žádost o povolení vaření obědů pro frekventanty English camp 2017 – kursu výuky 

anglického jazyka, který se již tradičně koná ve městě Sedlčany pro žáky a studenty zdejších 

škol v termínu ode dne 17. července 2017 do dne 21. července 2017. Obědy v počtu cca 100 

ks/den zajistí Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 69, 264 01 

Sedlčany, a to za cenu 60,00 Kč/oběd, bez započítání zisku (RM 63-996/2014-2018); 

 

▪ objednat vyhotovení nového Plánu odpadového hospodářství města Sedlčany, a to dle 

předmětu, obsahu a podmínek uvedených v předložené a městem Sedlčany akceptované 

nabídce podnikatelského subjektu, se sídlem Dobříš, Šeříková č. p. 1277, 263 01 Dobříš; 

IČ 45867356; DIČ CZ 6701081002, za nabídkovou cenu ve výši 29.524,00 Kč včetně DPH 

(RM 63-998/2014-2018); 

 

▪ finanční podporu na činnost a aktivity v roce 2017 subjektu Filmový klub Sedlčany v částce 

10.000,00 Kč, Českému rybářskému svazu, místní organizaci Sedlčany v částce 20.000,00 Kč 

a ČMMJ, z. s., Okresnímu mysliveckému spolku Příbram v částce 10.000,00 Kč (v souboru 

výroků usnesení RM 63-1000/2014-2018); 

 

▪ termín konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se bude konat dne 

19. června 2017 (pondělí) v čase od 17:00 hod. ve Společenském sále Kulturního domu Josefa 

Suka Sedlčany (RM 63-1001/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla: 

▪ o výběru uchazeče na realizaci stavební akce pod názvem „Zateplení fasády objektu 

Sedlčany č. p. 159“ s nejnižší nabídkovou cenou, kterým je společnost S-B, s. r. o., se sídlem 

Sedlčany, Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany; IČ 25652362, za nabídkovou cenu 

1.093.713,53 Kč bez DPH; (DPH 21 % činí 229.679,84 Kč); tj. včetně DPH za částku ve výši 

1.323.393,37 Kč (v souboru výroků usnesení RM 63-974/2014-2018);  

 

▪ o výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou na realizaci dvou akcí pod názvem „Úpravy 

atria Městské nemocnice Sedlčany“ a „Oprava fasády Městské nemocnice Sedlčany (atrium)“, 

kterým je společnost S-B, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany; 

IČ 25652362, za nabídkovou cenu 900.333,27 Kč bez DPH; (DPH 21 % činí 189.090,99 Kč); 

tj. včetně DPH za částku ve výši 1.089.524,26 Kč (v souboru výroků usnesení 

RM 63-978/2014-2018);   

 

▪ o akceptaci cenové nabídky na akci „Rekonstrukce umývárny 1. MŠ“ a uzavření 

navrhovaného smluvního ujednání (v souboru výroků usnesení RM 63-980/2014-2018); 

 

▪ o výběru uchazeče na akci „Oprava kaple Třebnice“, kterým je KPS stavby, spol. s. r. o., se 

sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 72, 264 01 Sedlčany; IČ 24816752, za nabídkovou cenu 

167.355,00 Kč bez DPH; (DPH 21 % činí 35.144,55 Kč); tj. včetně DPH za částku ve výši 

202.499,55 Kč a dále o uzavření navrhovaného smluvního ujednání (v souboru výroků 

usnesení RM 63-982/2014-2018); 

 

▪ o výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou na akci pod názvem „Výměna osvětlení 

Zimního stadionu Sedlčany“, kterým je společnost NORDIC LIGHT, s. r. o., se sídlem Praha, 

Sarajevská č. p. 10, 120 00 Praha 2, IČ 26704471, za nabídkovou cenu 1.084.905,40 Kč bez 



 

 

DPH; (DPH 21 % činí 227.830,13 Kč); tj. včetně DPH za částku ve výši 1.312.735,53 Kč 

(v souboru výroků usnesení RM 63-984/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany doporučila: 

▪ Zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

inženýrské sítě“ mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem, jako povinným a městem 

Sedlčany, jako oprávněným, tj. právo zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě na 

pozemku parc. č. 250/1 v k. ú. Bezmíř, obec Vojkov, jejímž předmětem je přípojka 

kabelového elektrického vedení (vodojem Voračice; akce Přivaděč pitné vody Benešov – 

Sedlčany) s tím, že rozsah břemene je definován geometrickým plánem č. 254- 0/2016. Cena 

věcného břemene byla stanovena znaleckým posudkem č. 9677-157-2017 (na základě 

objednávky ČR – Státního pozemkového úřadu, vypracoval Ing. Zdeněk Tomíček, Údolní 

422/20, 460 14 Liberec) ve výši 2.310,00 Kč, a to za dalších podmínek stanovených shora 

uvedeným subjektem (RM 63-986/2014-2018); 

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. stavby IV-12-6301715/06 Sedlčany, kNN č. k. 841/1“ mezi ČEZ Distribuce, 

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

Insat, spol. s r. o., se sídlem Praha 1, Hellichova 11a, 110 00 Praha, jako oprávněným 

z věcného břemene a městem Sedlčany, jako povinným z věcného břemene s tím, že hodnota 

věcného břemene činí 1.210,00 Kč včetně DPH (v souboru výroků usnesení 

RM 63-987/2014-2018); 

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemků parc. č. 349/23 o výměře 2 632 

[m
2
], parc. č. 349/24 o výměře 1 047 [m

2
], parc. č. 349/25 o výměře 10 027 [m

2
], parc. č. 

349/27 o výměře 1 393 [m
2
], parc. č. 349/28 o výměře 527 [m

2
], parc. č. 349/29 o výměře 

6 827 [m
2
], parc. č. 349/30 o výměře 4 828 [m

2
] a parc. č. 349/31 o výměře 632 [m

2
], vše 

druhem pozemku orná půda v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, a to dvěma fyzickým 

osobám, manželům, kteří podali nejvyšší nabídku, tj. 30,00 [Kč/m
2
], což při celkové výměře 

27 913 [m
2
] představuje kupní cenu 837.390,00 Kč (RM 63-989/2014-2018); 

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit v souladu s geometrickým plánem č. 197-17/2017 

ze dne 11. května 2017 navrhovanou směnu pozemků mezi městem Sedlčany a fyzickou 

osobou s tím, že z vlastnictví města Sedlčany bude převeden do vlastnictví fyzické osoby 

nově vytvořený pozemek parc. č. 387/6, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

neplodná půda o výměře 480 m
2
, oddělený z původního pozemku parc. č. 387/1 a z vlastnictví 

fyzické osoby bude převeden do vlastnictví města Sedlčany nově vytvořený pozemek parc. č. 

379/2, druhem pozemku trvalý travní porost o výměře 480 m
2
, oddělený z původního 

pozemku parc. č. 379, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, a to bez dalšího finančního 

vyrovnání (v souboru výroků usnesení RM 63-990/2014-2018); 

 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit v souladu s geometrickým plánem č. 197-17/2017 

ze dne 11. května 2017 prodej nově vytvořeného pozemku parc. č. 387/7, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda o výměře 284 m
2
, který byl oddělen 

z původního pozemku parc. č. 387/1 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, a to do vlastnictví fyzické 

osoby za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m
2
, tj. celkem za 28.400,00 [Kč] (v souboru výroků 

usnesení RM 63-991/2014-2018); 

 

Rada města Sedlčany vyhověla: 



 

 

▪ podaným Žádostem 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, a to 

za podmínek a ve výši finanční podpory uvedené v individuálních návrzích sestavených 

Veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory na činnost a aktivity Filmového klubu 

Sedlčany, Českého rybářského svazu, místní organizace Sedlčany a ČMMJ, z. s., Okresního 

mysliveckého spolku Příbram (v souboru výroků usnesení RM 63-1000/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany pověřila pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města: 

▪ uzavřením smluvních ujednání s uchazečem S-B, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Husova č. 

p. 332, 264 01 Sedlčany; IČ 25652362, na stavební práce ve prospěch realizace akce 

pod pracovním názvem „Zateplení fasády objektu Sedlčany č. p. 159“ (RM 63-975/2014-

2018);  

 

▪ uzavřením smluvních ujednání s uchazečem S-B, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Husova 

č. p. 332, 264 01 Sedlčany; IČ 25652362, na stavební práce ve prospěch realizace akcí 

pod názvem „Úpravy atria Městské nemocnice Sedlčany“ a „Oprava fasády Městské 

nemocnice Sedlčany (atrium)“. Pro případ realizace celé akce pod názvem „Oprava fasády 

Městské nemocnice Sedlčany (atrium)“ je toto pověření vázáno na schválení rozpočtového 

opatření, jehož předmětem bude pokrytí nabídkové ceny na kompletní dílo 

(RM 63-979/2014-2018);    

 

▪ uzavřením Smlouvy o dílo s úspěšným uchazečem na práce ve prospěch realizace akce 

pod názvem „Rekonstrukce umývárny 1. MŠ“, který předložil nejvýhodnější nabídku 

(RM 63-981/2014-2018); 

 

▪ uzavřením Smlouvy o dílo s uchazečem KPS stavby, spol. s. r. o., se sídlem Sedlčany, 

Havlíčkova č. p. 72, 264 01 Sedlčany; IČ 24816752, který podal nejvýhodnější nabídku 

na akci pod názvem „Oprava kaple Třebnice“. Pověření a realizace kompletní akce jsou 

vázány na schválení rozpočtového opatření, jehož předmětem bude pokrytí nabídkové ceny 

na kompletní dílo (RM 63-983/2014-2018);   

 

▪ uzavřením předloženého návrhu Smlouvy o dílo se společností NORDIC LIGHT, s. r. o., se 

sídlem Praha, Sarajevská č. p. 10, 120 00 Praha 2; IČ 26704471, na stavební a montážní práce 

ve prospěch realizace akce pod názvem „Výměna osvětlení Zimního stadionu Sedlčany“ 

(RM 63-985/2014-2018); 

 

▪ uzavřením projednaných smluvních ujednání (Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční 

podpory na činnost v roce 2017), uzavírané s Filmovým klubem Sedlčany, Českým 

rybářským svazem, místní organizaci Sedlčany a ČMMJ, z. s., Okresním mysliveckým 

spolkem Příbram (v souboru výroků usnesení RM 63-1000/2014-2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 


