Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 83/2014-2018 dne 21. března 2018
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 18 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 7. března 2018
(RM č. 82/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 83-1370/20142018);
▪ zprávu o legislativních podmínkách, působnosti, sociálním prostředí a vývoji sociální
problematiky ve městě a regionu Sedlčany, sestavenou a přednesenou paní Mgr. Věrou
Skálovou, vedoucí Odboru sociálních věcí, v rámci kompetencí a činnosti Městského úřadu
Sedlčany, Odboru sociálních věcí, v roce 2017 s výhledem činnosti a působnosti na rok 2018
(RM 83-1371/2014-2018);
▪ zprávu o působnosti a činnosti Pečovatelské služby Sedlčany za uplynulý rok 2017
a výhledech působnosti na rok 2018, kterou přednesla paní Jana Máchová, vedoucí této
organizační složky města Sedlčany (RM 83-1372/2014-2018);
▪ zprávu o aktuální činnosti, poskytovaných službách a dalších záměrech RC Petrklíč, z. s., se
sídlem Sedlčany, Sokolovská č. p. 580, 264 01 Sedlčany (RM 83-1373/2014-2018);
▪ výsledek posouzení a zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dle zákona k tomu
pověřenou komisí a přizvaného odborníka. Posouzení nabídky bylo učiněno v rámci zpracování
administrace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace přestupního
terminálu Sedlčany“, zadávané v užším řízení v podlimitním režimu v souladu s ustanovením
§ 26 odst. 2 a § 52 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
zákona č. 147/2017 Sb. (dále jen „zákon“), postupem podle části čtvrté zákona, obdobně
a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce podpory z Integrovaného regionálního
operačního programu, vydání 1.9 s platností od 2. června 2017; přičemž oznámení o zahájení
zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. července 2017
pod Evidenčním číslem zakázky Z2017-020761.
Zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného dodavatele
Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma:
akciová společnost; IČ 62743881 (nabídka pořadové číslo 4), prostřednictvím ekonomických
aspektů výrobního procesu naplňuje důvody pro vyloučení dodavatele podle zákona (v souboru
výroků usnesení RM 83-1379/2014-2018);
▪ výsledky kontroly, která byla provedena Městským úřadem Sedlčany, Odborem
ekonomickým, ve věci plnění Veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory
(nad 10.000,00 Kč) subjektům na činnost a aktivity ve prospěch občanů města a regionu
Sedlčany, uzavřených na základě kladně posouzených Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Sedlčany na uplynulý rok 2017, realizovaných 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 s výrokem, že ve všech kontrolovaných případech poskytnutých dotací
byly veškeré podmínky smluvního ujednání naplněny a kontrolou každého subjektu nebyly
zjištěny žádné závady (RM 83-1382/2014-2018);

▪ rozhodnutí paní Bc. Mileny Říčařové, ředitelky Mateřské školy Sedlčany, příspěvkové
organizace, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany, ve věci stanovených
termínů přijímacího řízení dětí na školní rok 2018/2019. Přijímací řízení proběhne dne 9. května
2018 na Centrálním pracovišti MŠ na adrese Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany;
dne 10. května 2018 na Odloučeném pracovišti MŠ na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti
č. p. 740, 264 01 Sedlčany a dne 11. května 2018 na Odloučeném pracovišti MŠ na adrese
Sedlčany, Sokolovská č. p. 580, 264 01 Sedlčany, a to pro každé pracoviště vždy dopoledne
od 10:00 hod. do 12:00 hod. a odpoledne od 13:00 hod. do 15:00 hod. Rada města Sedlčany
zároveň bere na vědomí ředitelkou subjektu stanovená Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské
školy Sedlčany (RM 83-1387/2014-2018).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany
řádně zveřejnil tzv. „Oznámení“ o záměru města zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské
sítě na pozemku parc. č. 777/1 v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany,
a to za účelem umístění kabelového vedení NN jako součást distribuční soustavy (lokalita –
ulice Seifertova); (RM 83-1374/2014-2018);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany
řádně zveřejnil tzv. „Oznámení“ o záměru města Sedlčany zřídit věcné břemeno – služebnost
inženýrské sítě na pozemku parc. č. 141/6 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, který je
ve vlastnictví města Sedlčany, a to za účelem umístění kabelového vedení NN, jistícího pilíře,
jako součást distribuční soustavy (RM 83-1376/2014-2018);
▪ panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, místostarostovi města Sedlčany, zajistit nezbytnou
administrativu, vypsání a provedení konkursního řízení, a to v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí na obsazení uvolněné funkce ředitele
(ředitelky) Základní umělecké školy Sedlčany, příspěvkové organizace (RM 83-1386/20142018).
Rada města Sedlčany doporučila:
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit, a to v souvislosti se záměrem zřídit věcné břemeno –
služebnost inženýrské sítě na pozemku parc. č. 777/1 v k. ú. a obci Sedlčany, uzavření
„Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. stavby IP-12-6011431/1 Sedlčany,
Seifertova, kNN pro p. č. 780/1“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené na základě plné moci ze dne 22. ledna
2018, evid. č. PM/II-039/2018, společností ENERGON Dobříš, s. r. o., jako oprávněným
z věcného břemene a městem Sedlčany, jako povinným z věcného břemene s tím, že hodnota
věcného břemene činí 1.000,00 Kč (bez DPH) dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Sedlčany,
Seifertova, kNN pro p. č. 780/1, č. IV-12-6011431/VB/3 ze dne 2. února 2017 (RM 831375/2014-2018);
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. stavby IV-12-6020509/1 Solopysky, kNN pro parc. č. 9/4“ mezi ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené
na základě plné moci ze dne 22. ledna 2018, evid. č. PM/II-039/2018, společností ENERGON

Dobříš, s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Sedlčany, jako povinným
z věcného břemene s tím, že hodnota věcného břemene činí 1.000,00 Kč (bez DPH) dle
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu Sedlčany, Solopysky, kNN pro p. č. 9/4, č. IV-12-6020509/VB/1 ze dne
8. prosince 2016, a to na pozemku parc. č. 141/6 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany
(RM 83-1377/2014-2018).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany,
Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubytovací jednotka označená č. 4/IV. patro), a to
s fyzickou osobou, dosud trvale bytem Sedlčany, na dobu určitou, tj. ode dne 1. dubna 2018
do dne 31. prosince 2018 (RM 83-1378/2014-2018);
▪ nabídku na zajištění administrace projektu a právních služeb s tímto spojených na podlimitní
veřejnou zakázku s názvem dle Př. č. 6 rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 „Rekonstrukce
LAS Taverny“, a to v rozsahu přijatého podání a hodnotě provedení souboru činností ve výši
nabídnuté ceny za 40.000 Kč bez DPH za předpokladu dvou jednání komise a dále
za 2.000,00 Kč bez DPH za každé další jednání, kterou učinila firma B&P Research, s. r. o.
(v souboru výroků usnesení RM 83-1380/2014-2018);
▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 Kč/rok 2018/nemovitost, kde příjemcem je
osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové
povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy
(výše daru činí 800,00 Kč); (RM 83-1385/2014-2018).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s výsledkem posouzení a zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dle zákona k tomu
pověřenou komisí a přizvaného odborníka pro případ podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“. Zdůvodnění způsobu stanovení
mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného dodavatele Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akciová společnost; IČ 62743881
(nabídka pořadové číslo 4), prostřednictvím ekonomických aspektů výrobního procesu
naplňuje důvody pro vyloučení dodavatele podle zákona (v souboru výroků usnesení RM 831379/2014-2018);
▪ s nově stanoveným pořadím nabídek dle opakovaného hodnocení nabídek pověřenou komisí
pro případ podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace přestupního terminálu
Sedlčany“ a na základě tohoto pořadí a v souladu s ustanovením zákona rozhoduje o novém
výběru dodavatele, kterým je „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, správce SLÁDEK
GROUP, a. s., se sídlem Jana Nohy č. p. 1 441, 256 01 Benešov, právní forma: akciová
společnost; IČ 46356886; společník POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, se sídlem
Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní forma: akciová společnost; IČ 25606468, který
předložil nejnižší hodnocenou cenu ve výši 43.928.760,00 Kč bez DPH (v souboru výroků
usnesení RM 83-1379/2014-2018);
▪ s tím, aby sídlo Hasičského okrsku č. 14 definované pro potřeby právní subjektivity
a identifikace, bylo na adrese objektu Hasičské zbrojnice Sedlčany, která je ve vlastnictví města
Sedlčany, tj. na adrese: Sedlčany, Hasičská č. p. 1 250, 264 01 Sedlčany (RM 83-1383/20142018);

▪ s použitím znaku města Sedlčany na reklamním a informačním plakátu města Sedlčany,
vydávaném s aktualizací informačních údajů pro rok 2018, a to ve prospěch žadatele, obchodní
společnosti KOMPAKT, spol. s r. o., se sídlem Poděbrady, Opletalova č. p. 683, 290 01
Poděbrady; IČ 49551027, která o vyslovení souhlasu požádala, a to podle ustanovení § 34a
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (RM
83-1384/2014-2018).
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ o vyloučení vybraného dodavatele na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, a to firmy Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akciová společnost; IČ 62743881,
na základě doporučení hodnotící komise a přizvaného odborníka a v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona (v souboru výroků usnesení RM 83-1379/2014-2018)
Rada města Sedlčany zrušila:
▪ rozhodnutí uvedené v souboru výroků usnesení č. RM 70-1173/2014-2018 ze dne 4. října
2017, vydané o výběru dodavatele Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 1022/16,
412 01 Litoměřice, právní forma: akciová společnost; IČ 62743881 (odst. pátý), a to z důvodu
vyloučení tohoto dříve vybraného dodavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, které bylo činěno v souladu s „Metodikou
procesní k zadávacím řízením“, uveřejněnou na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR
(v souboru výroků usnesení RM 83-1379/2014-2018).
Rada města Sedlčany podpořila:
▪ Žádost Nemocnice Sedlčany, postoupenou na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, ve věci
navýšení počtu lůžek na Oddělení následné péče ze současných 50 na 60 s tím, že současný
rozsah služeb a ostatních výkonů bude zachován (v souboru výroků usnesení RM 831381/2014-2018).
Rada města Sedlčany vydala:
▪ podpůrné stanovisko adresované Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR k Žádosti, kterou
předložil pan Ing. Filip Zítko, ředitel, a to za provozovatele Nemocnice Sedlčany, společnost
MEDITERRA Sedlčany, s. r. o., se sídlem Tyršova č. p. 161, 264 01 Sedlčany; IČ 26429683,
která bude rozšíření výkonu služby pacientům na navýšeném počtu lůžek na Oddělení následné
péče zajišťovat.

