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

č. 60/2014-2018 dne 12. dubna 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 29. března 2017 

(RM č. 59/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 60-918/2014-

2018); 

 

▪ zprávu Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, týkající se inženýrských sítí přímo 

nebo svým ochranným pásmem zatěžující pozemek parc. č. 1550/1 v k. ú. a obci Sedlčany, se 

zjištěním, že předmětný pozemek je zatížen vedením vodovodní přípojky a nadzemním 

elektrickým vedením, které však nezasahují do zájmové části pozemku požadovaného 

k odprodeji fyzickou osobou (RM 60-922/2014-2018);  

 

▪ dřívější zveřejnění záměru města Sedlčany zřídit věcné břemeno cesty na pozemku parc. 

č. 2951/1 v k. ú. a obci Sedlčany, který byl řádně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany v době ode dne 26. října 2016 do dne 11. listopadu 2016 (v souboru výroků usnesení 

RM 60-921/2014-2018); 

 

▪ zpráva o hodnocení a posouzení nabídek na soubor veřejných zakázek pod názvem 

„Výměna oken Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany a Městské nemocnice Sedlčany“ (RM 

60-927/2014-2018); 

 

▪ zprávu z kontrolního dne 27. března 2017 a ze dne 10. dubna 2017 na realizaci investiční 

akce „Služebna městské policie“, kterou za investora město Sedlčany sestavil a přednesl pan 

Ing. Jiří Burian, starosta města (RM 60-932/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 
▪ uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 

stavbu č. IP-12-6011957/VB/01 Sedlčany, Libíň – v.v. NN pro parc. č. 48“, mezi ČEZ 

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

v zastoupení Energon Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš č.p. 1665, PSČ 263 01, jako budoucím 

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

věcné břemeno na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 313/2 v k. ú. Libíň, obec 

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

tj. kabelového vedení NN 0,4 kV pro pozemek parc. č. 48 v osadě Libíň, který je 

ve vlastnictví fyzické osoby, trvale bytem Sedlčany (RM 60-919/2014-2018); 

 

▪ „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – práva cesty“, navrhovanou 

uzavřít mezi fyzickou osobou a městem Sedlčany, jejímž předmětem je právo zřídit věcné 

břemeno spočívající v právu cesty, tedy průjezdu a průchodu s tím, že smluvnímu partneru se 

zřizuje věcné břemeno přes identifikovanou a určenou část pozemku parc. č. 2951/1 v k. ú. 

a obci Sedlčany (o šířce 3,00 [m] od hranice pozemku v rozsahu vymezeném zákresem 

do katastrální mapy), který je ve vlastnictví města a městu Sedlčany se zřizuje věcné břemeno 

přes pozemek parc. č. 2945/11, rovněž v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví 

smluvního partnera (v souboru výroků usnesení RM 60-921/2014-2018); 

 



 

 

▪ aby na pozemku parc. č. 1550/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná 

plocha o výměře 1150 [m
2
] v k. ú. a obci Sedlčany bylo provedeno zpevnění povrchu 

za účelem parkování osobních vozidel zaměstnanců provozovatele komplexu Městská jatka 

Sedlčany (ohled na vyšší obecní zájem); (v souboru výroků usnesení RM 60-923/2014-2018); 

 

▪ definované změny rozsahu navrhovaných prací u akce: „Modernizace přestupního terminálu 

Sedlčany“, jejichž cílem je podstatné zlevnění ceny díla (projektu) při současném zachování 

účelu projektu v plném rozsahu, které byly definovány interním dokumentem Městského 

úřadu Sedlčany, Odboru investic a dále zpracování Změny platné projektové dokumentaci pro 

zadání stavby podle projednaného návrhu Studia AM s. r. o., a to podle předchozích 

požadavků společnosti ČEZ Distribuce, a. s., která v plné míře akceptuje a zohledňuje 

sledované cíle zachování účelu a zlevnění ceny díla – investiční akce „Modernizace 

přestupního terminálu Sedlčany“ (RM 60-924/2014-2018); 

 

▪ výměnu podlahové krytiny, a to v míře zjištěné potřebnosti v místnostech se zubními 

soupravami v objektu budovy Sedlčany č. p. 159 – část se zubní poliklinikou a dále realizaci 

obnovy nátěrů interiérových dveří (v souboru výroků usnesení RM 60-925/2014-2018); 

 

▪ navrhovaný harmonogram průběhu činností (časový a věcný) na rekonstrukci interiéru 

budovy Sedlčany č. p. 159 – část se zubní poliklinikou, který je tímto závazný pro všechny 

účastníky a dotčené subjekty a o kterém budou smluvní uživatelé neprodleně informováni 

Městským úřadem Sedlčany, Odborem investic, a to v součinnosti s Odborem majetku 

a Správou budov a zařízení města Sedlčany. Rada města Sedlčany schvaluje prominutí úhrady 

smluvního nájemného, náležícího vlastníku nebytových prostor za období červenec 2017, a to 

za užívání ploch dotčených rekonstrukcí (RM 60-926/2014-2018); 

 

▪ v pozici výkonného orgánu zřizovatele subjektu vypracování a realizaci projektu pod 

názvem „Hudební festival SUKOVY SEDLČANY – 53. ročník“ (v souboru výroků usnesení 

RM 60-930/2014-2018); 

 

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

Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany; IČ 70999058, ve výši 6.000,00 [Kč], jehož 

poskytovatelem (dárcem) je EKOČOV, s. r. o., se sídlem Praha, Černochova 1291/4, Praha 

Košíře, 158 00 Praha. Dar je poskytován na zakoupení herního vybavení pro Odloučené 

pracoviště Na Severním sídlišti (RM 60-931/2014-2018).  

 

Rada města Sedlčany uložila: 
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souvislosti s návrhem na uzavření 

„Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu 

č. IP-12-6011957/VB/01 Sedlčany, Libíň – v.v. NN pro parc. č. 48“ řádně zveřejnil na úřední 

desce Městského úřadu Sedlčany záměr města Sedlčany zřídit věcné břemeno – služebnost 

inženýrské sítě na dotčeném pozemku parc. č. 313/2, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, 

provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN 0,4 kV 

pro pozemek parc. č. 48 v osadě Libíň (RM 60-920/2014-2018); 

 

▪ v souvislosti s požadavky zubních lékařů Odboru ekonomickému, a to v součinnosti 

s Odborem investic, vypracování a předložení návrhu rozpočtové úpravy (RO č. 1/2017), 

který bude předložen před zahájením prací na rekonstrukci interiéru zubních ordinací dle 



 

 

harmonogramu činností na jednání Rady města Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 60-

925/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany zamítla: 
▪ Žádost fyzické osoby o koupi části pozemku parc. č. 1550/1, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití jiná plocha o výměře 1150 [m
2
] v k. ú. a obci Sedlčany, který se 

nachází v sousedství komplexu Městská jatka Sedlčany (lokalita Sedlčany, Jateční ulice), 

neboť současně rozhoduje vyhovět v plném rozsahu Žádosti Zemědělské společnosti Kosova 

Hora, a. s., která jako nájemce provozuje sousední Městská jatka Sedlčany (v souboru výroků 

usnesení RM 60-923/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla: 

▪ v souladu s ustanovením Vnitřního předpisu č. 2/2014, pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, v platném znění, na soubor veřejných zakázek pod názvem „Výměna oken 

Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany a Městské nemocnice Sedlčany“ o výběru uchazeče 

s nejnižší nabídkovou cenou, a to následovně: 

▫ objekt Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, Společenský sál: cena 534.776,00 [Kč] bez 

DPH, DPH (21 %) ve výši 112.302,96 [Kč], cena s DPH 647.078,96 [Kč]; 

▫ objekt Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, Koncertní sál a vstup do objektu: cena 

914.313,00 [Kč] bez DPH, DPH (21 %) ve výši 192.005,73 [Kč], cena s DPH 1.106.318,73 

[Kč]; 

▫ objekt Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany, Zadní trakt: cena 650.821,00 [Kč] bez DPH, 

DPH (21 %) ve výši 136.672,41 [Kč], cena s DPH 787.493,41 [Kč]; 

▫ Městská nemocnice Sedlčany: cena 201.830,00 [Kč] bez DPH, DPH (21 %) ve výši 

42.384,30 [Kč], cena s DPH 244.214,30 [Kč]; 

vše podnikatelský subjekt Jiří Moulík, Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879; IČ 74459732 (RM 60-

928/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany pověřila:  

▪ pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením smluvních ujednání o dílo s vybraným 

nejvýhodnějším uchazečem veřejných zakázek, tj. podnikatelským subjektem Jiří Moulík, 

Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879 Sedlčany; IČ 74459732; na stavební práce investičních akcí 

pod identifikačními názvy „Výměna oken administrativní budova Městské nemocnice 

Sedlčany“, „Výměna oken Společenský sál KDJS“, „Výměna oken Koncertní sál a vstup 

KDJS“ a „Výměna oken – zadní trakt KDJS“ (RM 60-929/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany vyjádřila souhlas: 

▪ s podmínkami dotačního titulu a podáním sestavené Žádosti příspěvkové organizace 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany; IČ 42728452, o poskytnutí dotace na tento projekt 

prostřednictvím institutu veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro poskytování dotací 

z rozpočtu Středočeského kraje, Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci 

Tematického zadání Podpora kultury na shora uvedený projekt. Výše požadované dotace je 

100.000,00 [Kč]; (v souboru výroků usnesení RM 60-930/2014-2018).  

 

   

 


