Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 95/2014-2018 dne 3. října 2018
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 19. září 2018
(RM č. 94/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 95-1641/20142018);
▪ Zprávu o zajištění organizace akce – „Volby do Zastupitelstva města Sedlčany a zastupitelstev
obcí 2018 s působností ORP Sedlčany“, činnosti okrskových volebních komisí a další
informace a změny v působnosti legislativních předpisů do prostředí uvedené přenesené
působnosti volebních orgánů (RM 95-1642/2014-2018);
▪ průběh zadávacího řízení, a to v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ a dále vyslovila souhlas s postupem jednání
pověřené komise a s výsledkem jednání pověřené komise dle protokolu o jejím 12. jednání
ze dne 3. října 2018 (v souboru výroků usnesení RM 95-1645/2014-2018);
▪ povinnost zadavatele obeslat vybranému dodavateli na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ výzvu dle ustanovení § 122
odst. 3 zákona o veřejných zakázkách k předložení dokladů a informací a z toho plynoucí
naplnění povinnosti zadavatele (pověřené komise) provést na základě takto předložených
dokladů kompletní posouzení nabídky vybraného dodavatele (v souboru výroků usnesení RM
95-1645/2014-2018);
▪ předložený Změnový list č. 1 s uplatněním výhrady ze Smlouvy o dílo na realizaci investiční
akce „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“, učiněným v režimu potřeb podle
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (RM 95-1651/2014-2018);
▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, v úplném a účinném znění, předloženou zprávu o posouzení cenových nabídek na akci
pod názvem „Rekonstrukce komunikace u KDJS“ a rozhodla o výběru zhotovitele, kterým je
Údržba silnic, s. r. o., se sídlem Osečany č. p. 80, 264 01 Osečany, IČO 61681199, za cenu
ve výši 421.023,38 Kč bez DPH, tj. 509.438,29 Kč včetně DPH 21 % (RM 95-1654/20142018).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ uzavřít „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IE-12-6008763/VB/01 Sedlčany, Havlíčkova ul. – kNN“, mezi městem Sedlčany,
jako budoucím povinným a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je
právo zřídit věcné břemeno na pozemcích v majetku města Sedlčany parc. č. 996/3, parc. č. 11,
parc. č. 1031/1, parc. č. 31/2, parc. č. 30/2, parc. č. 48/5, parc. č. 48/6, parc. č. 49/1, parc. č. 57/3,
parc. č. 54/2, parc. č. 49/7, parc. č. 49/5, parc. č. 1133/2, parc. č. 49/2, parc. č. 1133/1, parc.
č. 1110/4, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby

a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN 0,4 kV včetně přípojkového
jistícího pilíře se zaústěním kabelů (RM 95-1643/2014-2018);
▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 5/2018, 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 678,00 tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu města
Sedlčany na rok 2018 o částku ve výši 678,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit
celkem 194.518,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 194.518,00 tis. Kč. Rozpočet
po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2018
včetně dříve provedených rozpočtových změn bude vyrovnaný (RM 95-1646/2014-2018);
▪ Rozpočtové opatření provedené nad dříve schváleným rozpočtem příspěvkové organizace
2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, Příkrá č. p. 67, okres Příbram; IČO 48954004,
které spočívá v navýšení příjmů a výdajů rozpočtu organizace na rok 2018 o shodnou částku
ve výši 100,00 tis. Kč. Prostředky budou účelově využity na akci „Odhlučnění schodiště
v objektu školy“. Finanční pokrytí uvedeného výdaje je realizováno v rámci Rozpočtového
opatření č. 5/2018 města Sedlčany (RM 95-1647/2014-2018);
▪ model předfinancování projektu č. 02_18_063 OP VVV tzv. ŠABLONY II, konkrétně dvakrát
šablonu 2. V/10 a) „Využití ICT ve vzdělávání ŠK/ŠD“ a jedenkrát šablonu 2. II/16 c) „Využití
ICT ve vzdělávání ZŠ“ ve výši 345.000,00 Kč, kterého předmětem je nákup 30 ks výukových
iPadů do Školního klubu a Školní družiny 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany.
Finanční pokrytí uvedeného výdaje je realizováno Rozpočtovým opatřením č. 5/2018 města
Sedlčany a Rozpočtovým opatřením 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 95-1648/2014-2018);
▪ model předfinancování projektu č. 02_18_063 ŠABLONY II – 2. část ŠD „Využití ICT
ve vzdělávání v ZŠ“ ve výši 200.000,00 Kč, kterého předmětem je nákup 20 ks výukových
tabletů do Školní družiny 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany.
Finanční pokrytí uvedeného výdaje města Sedlčany je realizováno v rámci souboru
Rozpočtového opatření č. 5/2018 města Sedlčany a Rozpočtovým opatřením 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 95-1649/2014-2018);
▪ objednat vypracování tzv. Koncepční studie Plaveckého bazénu Sedlčany, respektive „studii
proveditelnosti“ záměru výstavby krytého celoročního plaveckého bazénu, a to od společnosti
ŠUMAVAPLAN projekt, s. r. o.; IČO 03174298; se sídlem Praha, Újezd 409/19; 118 00
Praha 1, která nabídla nejnižší cenu ve výši 225.006,76 Kč s DPH (RM 95-1650/2014-2018);
▪ zajistit kontinuitu provedení akce „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku“
uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem stavby, kterým je 1. SčV, a. s., se
sídlem Praha, Ke Kablu č. p. 974, 100 00 Praha 10; IČO 47549793, vše v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v souboru výroků
usnesení RM 95-1652/2014-2018).
Rada města Sedlčany doporučila:

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany, a to v návaznosti na své jednání ze dne 19. září 2018, schválit
koupi pozemků parc. č. 2851/9, parc. č. 2853/2, parc. č. 2854/1, parc. č. 2854/2 a parc.
č. 2855/1, vše druhem pozemku lesní pozemky, o celkové výměře 2 454 m2 v k. ú. a obci
Sedlčany, které navazují na lesní pozemky ve vlastnictví města Sedlčany (tj. v sousedství
Šiberného vrchu), které jsou v podílovém vlastnictví FO. Rada města Sedlčany také doporučila,
aby koupě uvedených pozemků byla realizována v souladu se znaleckým posudkem č. 443388/2018, a to za cenu dle oceňovacího předpisu ve výši 13.650,00 Kč (RM 95-1644/20142018).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s pořadím nabídek stanoveným pověřenou komisí dne 3. října 2018 a na základě tohoto pořadí
a v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona následně rozhodla o výběru jediného účastníka
zadávacího řízení k uzavření Smlouvy o dílo na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“. Vybraným dodavatelem dle tohoto rozhodnutí
zadavatele je jediný zbývající účastník zadávacího řízení „SDRUŽENÍ SEDLČANY
TERMINÁL“, správce SLÁDEK GROUP, a. s., Jana Nohy č. p. 1 441, 256 01 Benešov, právní
forma: akciová společnost; IČO 46356886; společník POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky,
Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní forma: akciová společnost, IČO 25606468, který
předložil nabídkovou cenu ve výši 43.928.760,00 Kč bez DPH (v souboru výroků usnesení RM
95-1645/2014-2018).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ panu Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města, dokončit zadávací řízení dříve vypsané
na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Modernizace přestupního terminálu
Sedlčany“, a to v souladu se zákonem a v souladu s rozhodnutím Rady města Sedlčany podle
výroků uvedeného souborového usnesení (v souboru výroků usnesení RM 95-1645/20142018).
Rada města Sedlčany pověřila:
▪ v rámci zajištění kontinuity provedení akce pod názvem „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5,
západ, U Háječku“ pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města Sedlčany, uzavřením schváleného
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, a to s dodavatelem stavby, kterým je 1. SčV, a. s., se sídlem
Praha, Ke Kablu č. p. 974, 100 00 Praha 10; IČO 47549793 (RM 95-1653/2014-2018);
▪ pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, uzavřením smluvního ujednání s firmou Údržba
silnic, s. r. o., se sídlem Osečany č. p. 80, 264 01 Osečany; IČO 61681199, a to za účelem
zajištění realizace rozpočtované stavební akce „Rekonstrukce komunikace u KDJS“ (RM 951655/2014-2018).

