Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 94/2014-2018 dne 19. září 2018
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 23 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 5. září 2018 (RM
č. 93/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 94-1618/2014-2018);
▪ Zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčanských technických služeb, s. r. o. za období měsíců
I. až VIII. roku 2018 s některými vybranými aktuálními údaji o činnosti a plnění zadaných
úkolů (zejména svoz TKO, bioodpadu, správa a údržba veřejných komunikací a chodníků
ve vlastnictví města, zimní údržba místních komunikací, péče o zeleň a další), kterou sestavil
a přednesl pan Jiří Daněk, jednatel obchodní společnosti (RM 94-1619/2014-2018);
▪ skutečnost, že ke dni 30. září 2018 na vlastní žádost o ukončení pracovního vztahu odstupuje
z funkce vedoucího Správy budov a zařízení města Sedlčany, organizační složky (RM 941627/2014-2018);
▪ výsledky vyhodnocení základních ukazatelů využitelnosti (výměra odstavné plochy, zázemí,
elektro připojení, dopravní dostupnost, dopravní propustnost, parkování apod.) a soubor
případně vyvolaných technických opatření, a to v souvislosti s plněním úkolu na akceptaci
návrhu na zajištění možnosti alternativního přemístění pouťových atrakcí na jiné místo
při konání akce „Sedlčanská pouť 2019“ (RM 94-1636/2014-2018).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ Plán zimní údržby místních komunikací města Sedlčany, vypracovaný na zimní období
od 1. listopadu 2018 do 31. března 2019, vydávaný jednatelem Sedlčanských technických
služeb, s. r. o., které provádějí správu místních komunikací ve smyslu zmírňování závad
ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků a průjezdních úseků
silnic, vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována
s přihlédnutím ke společenským potřebám a ekonomickým možnostem vlastníka místních
komunikací, tj. města Sedlčany (RM 94-1620/2014-2018);
▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
č. IE-12-6008451-26 Solopysky zasmyčkování z PB 4163 do R1“, mezi městem Sedlčany, jako
budoucím povinným a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, která je zastoupena na základě plné moci č. PM/II054/2018 ze dne 22. ledna 2018 zmocněncem, společností Krásnohorská elektro, s. r. o., se
sídlem Krásná Hora nad Vltavou č. p. 172, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, jako budoucím
oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví
města Sedlčany, a to parc. č. 400/3, parc. č. 405, parc. č. 141/19 a parc. č. 141/20,
vše k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, za účelem zřízení, provozování, údržby
a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN 0,4 kV včetně pojistkových
skříní (v souboru výroků usnesení RM 94-1621/2014-2018);
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. IV-12-6019951/1“, mezi
městem Sedlčany, jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín
IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené panem Petrem Kadlecem – Elektro-

kovo, se sídlem Votice, Horní č. p. 612, 259 01 Votice a společností G+, s. r. o. se sídlem
Kamenice, Sadová č. p. 625, 251 68 Kamenice, jako oprávněným, jejímž předmětem je právo
zřídit věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 2152/8, parc.
č. 2152/9 a parc. č. 2231/1 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita Na Skalách – Červený Hrádek), a to
za účelem provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN
0,4kV (v souboru výroků usnesení RM 94-1622/2014-2018);
▪ uzavření „Smlouvy o výpůjčce pozemku“ mezi Českou správou nemovitostí, investiční
a dřevařskou, k. s., se sídlem Praha, Václavské náměstí 795/40, 110 00 Praha 1, jako půjčitelem
a městem Sedlčany, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je vypůjčení části pozemku parc.
č. 319/3, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, v k. ú. Oříkov, obec
Sedlčany, a to za účelem vybudování a následného provozování dětského hřiště pro veřejnost.
Smlouva se uzavírá bezúplatně na dobu určitou s účinností ode dne 1. října 2018 do dne
31. prosince 2028 (RM 94-1623/2014-2018);
▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 4/2018, a to v plném rozsahu všech aktuálních
a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je navýšení příjmů rozpočtu
města Sedlčany na rok 2018 o částku ve výši 460,00 tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu města
Sedlčany na rok 2018 o částku ve výši 1.524,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou
činit celkem 193.840,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 193.840,00 tis. Kč. Rozpočet
po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2018
včetně dříve provedených rozpočtových změn bude vyrovnaný (RM 94-1624/2014-2018);
▪ podle projednané a akceptované cenové nabídky, uzavření Smlouvy o dílo na samostatnou
stavební akci pod názvem „Opravy na bytovém domu č. p. 1175“, a to s vybraným uchazečem,
firmou Dlouhý – povrchové úpravy staveb, se sídlem Sedlčany, Kpt. Jaroše č. p. 482, 264 01
Sedlčany; IČO 45869677 (RM 94-1629/2014-2018);
▪ podle projednané a akceptované cenové nabídky, uzavření Smlouvy o dílo na samostatnou
stavební akci pod názvem „Opravy na bytovém domu č. p. 1173“, a to s vybraným uchazečem,
firmou S-B, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany; IČO 25652362
(RM 94-1630/2014-2018);
▪ model předfinancování projektu č. 02_18_063 ŠABLONY II „Využití ICT ve vzdělávání
v ZŠ“ ve výši 200.000,00 Kč, kterého předmětem je nákup 20 ks výukových tabletů
do 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany. Finanční pokrytí
uvedeného výdaje je realizováno Rozpočtovým opatřením č. 4/2018 města Sedlčany
a Rozpočtovým opatřením č. 1/2018 provedeným nad rozpočtem uvedené příspěvkové
organizace. Po obdržení finančních prostředků ze zdrojů MŠMT ČR budou tyto prostředky
v uvedené výši příspěvkovou organizací vráceny na účet města Sedlčany, respektive do jeho
rozpočtu (RM 94-1632/2014-2018);
▪ upravený Kalendář oddacích dnů na rok 2019, ve kterých bude zajištěna služba oddávajících
a v jehož časových limitech bude správním orgánem rozhodováno (RM 94-1634/2014-2018);
▪ zahraniční služební cestu IV/2018 realizovanou do Francie (Taverny), která se uskuteční
ve dnech 5. října – 8. října 2018, za účelem tradičního setkání ve francouzském partnerském
městě Taverny spolu s aktivní účastí na každoroční akci tamějším městem pořádané – EKIDEN
2018 (běžecký závod). Město Sedlčany spolu se závodníky rekrutovanými z GaSOŠE Sedlčany
bude reprezentovat pan Pavel Bednář, ředitel Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové

organizace a paní Bc. Markéta Křivská, pracovnice Turistického informačního střediska
Sedlčany (RM 94-1637/2014-2018);
▪ návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor v objektu Městského muzea
Sedlčany (pronajímatel IČO 70973431), na adrese Sedlčany, Tyršova č. p. 136, 264 01
Sedlčany, a to v souvislosti s konáním akce „Volby do zastupitelstev obcí 2018“, kde bude
zřízena volební místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 2. Volby se budou konat v termínu
5. října a 6. října 2018 (RM 94-1638/2014-2018);
▪ návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor umístěných v objektu
Kulturního domu Josef Suka Sedlčany (pronajímatel IČO 42728452), na adrese Sedlčany,
Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany, ve kterém v souvislosti s konáním akce „Volby
do zastupitelstev obcí 2018“, které se budou konat dne 5. října a 6. října 2018, bude zřízena
volební místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 3 a č. 4 (RM 94-1639/2014-2018);
▪ návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, v objektu restaurace „U
Beranů“ (identifikace subjektu IČO 60188537), na adrese Sedlčany, osada Solopysky č. p. 28,
264 01 Sedlčany, ve kterém v souvislosti s konáním akce „Volby do zastupitelstev obcí 2018“,
které se budou konat dne 5. října a 6. října 2018, bude zřízena volební místnost pro volební
okrsek Sedlčany č. 9 (RM 94-1640/2014-2018).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu
Sedlčany, záměr zřídit na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 400/3, parc.
č. 405, parc. č. 141/19 a parc. č. 141/20, vše k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, věcné
břemeno provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN
0,4 kV včetně pojistkových skříní (v souboru výroků usnesení RM 94-1622/2014-2018);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu
Sedlčany, záměr zřídit věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc.
č. 2152/8, parc. č. 2152/9 a parc. č. 2231/1 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita Na Skalách –
Červený Hrádek), za účelem provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj.
kabelového vedení NN 0,4kV (v souboru výroků usnesení RM 94-1622/2014-2018);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru vnitřních věcí, aplikovat soubor přijatých opatření
při zajišťování a organizaci svatebních obřadů, které budou v roce 2019 realizovány v obřadní
síni na Městské radnici Sedlčany, případně na jiných vhodných místech (RM 94-1635/20142018).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s vypracováním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20/2017 na veřejnou zakázku „Inženýrské
sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“. Dodatek č. 1 Smlouvy bude obsahovat změnu
termínu dokončení díla, úpravu ceny díla vlivem zápočtu víceprací a méněprací a vypuštění
živičných povrchů komunikace a zádlažby chodníků z předmětu díla. Dodatek č. 1 Smlouvy
bude Radě města Sedlčany předložen ke konečnému projednání (RM 94-1625/2014-2018);
▪ s opravou objektu na zadržování vody, respektive propustných částí dne u tělesa vodní nádrže
– bývalého Koupaliště Sedlčany, která v rámci výkonu práv založených uživatelským vztahem,
bude provedena Českým rybářským svazem, místní organizací Sedlčany, se sídlem Sedlčany,

Sedlecká č. p. 55, 264 01 Sedlčany; IČO 61101371, v hodnotě nákladu na použitý materiál
v předpokládané výši 20.000,00 Kč (RM 94-1626/2014-2018);
▪ příspěvkové organizaci 2. základní škole – Škole Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres
Příbram; IČO 48954004, a to postupem podle ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s tím, aby část
svého Rezervního fondu, který příspěvková organizace tvoří, použila v období roku 2018
na předfinancování platů pro školní asistentku žáků a asistentku Školního klubu v rámci
realizace projektu podpořeného grantem pod názvem Operační program pro výzkum, vývoj
a vzdělávání na programové období 2014 – 2020, tzv. ŠABLONY (RM 94-1631/2014-2018);
▪ s financováním spoluúčasti ve výši 58.092,00 Kč ze zdrojů rozpočtu na rok 2018 subjektu
1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše 68; IČO 47074299, a to za účelem realizace
projektu Státního fondu životního prostředí ČR „Přírodní zahrada při 1. základní škole
Sedlčany“, Výzva č. 16/2017, jehož cílem je vytvoření přírodní zahrady v areálu školy
a vybudování venkovní učebny (RM 94-1633/2014-2018).
Rada města Sedlčany jmenovala:
▪ pana Daniela Hambergera, a to s účinností dnem 1. října 2018, na pozici vedoucího Správy
budov a zařízení města Sedlčany, organizační složky (RM 94-16282014-2018).

