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

č. 88/2014-2018 dne 30. května 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 23. května 2018 

(RM č. 87/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 88-1474/2014-

2018); 

 

▪ Zprávu o aktuálním stavu a rozsahu poskytované zdravotní péče a služeb a dále Zprávu 

o plnění příslušných ustanovení Nájemní smlouvy za provoz odpovědným subjektem – 

provozovatelem Nemocnice Sedlčany, tj. obchodní společností MEDITERRA - Sedlčany, s. r. 

o., se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 161, 264 01 Sedlčany, kterou přednesl pan Ing. Filip Zítko, 

provozní ředitel subjektu (RM 88-1475/2014-2018); 

 

▪ soubor organizačních opatření vydaných paní Bc. Milenou Říčařovou, ředitelkou Mateřské 

školy Sedlčany, příspěvkové organizace, za účelem zajištění prázdninového provozu a režimu 

školy a dále ve věci stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2018/2019. 

Příspěvek za jedno dítě na měsíc je pro rok 2018/2019 stanoven částkou 350,00 Kč/měsíc/dítě; 

na letní prázdniny je paušální příspěvek stanoven ve výši 15,00 Kč za dítě na jeden den (RM 

88-1488/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany vyjádřila podporu: 

▪ veškerým aktivitám provozovatele Nemocnice Sedlčany, tj. obchodní společnosti 

MEDITERRA - Sedlčany, s. r. o., se sídlem Tyršova č. p. 161, 264 01 Sedlčany; IČ 26429683, 

ve věci druhé etapy navýšení počtu lůžek na Oddělení následné péče s tím, že současný rozsah 

služeb a ostatních výkonů i struktura poskytované a přislíbené ambulantní péče bude zachována 

a dále aktivitám provozovatele činěným v rámci řízení o Žádosti směrem k Všeobecné 

zdravotní pojišťovně ČR ve věci výše uvedené (RM 88-1476/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany uložila panu Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města: 

▪ vyvolat jednání na úrovni Krajského úřadu Středočeského kraje (příslušný Odbor a radní 

Středočeského kraje pro potřeby zdravotnictví) a Všeobecné zdravotní pojišťovny pro Prahu 

a Středočeský kraj ve věci udržitelnosti rozsahu a rozvoje poskytované zdravotní péče (lůžkové 

i ambulantní) v regionu Sedlčany s akcentem na zachování ambulantní péče a zachování 

stávající struktury nasmlouvané zdravotní péče (RM 88-1477/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic: 

▪ zajistit odborné posouzení (externím expertem) stavu, a následné sestavení návrhu základního 

řešení, případně variantního návrhu řešení, záměru celkového bezbariérového řešení budovy 

Sedlčany č. p. 159, jako i případně celého objektu areálu Nemocnice Sedlčany, a to v termínu 

do dne 31. července 2018 se zohledněním potenciálu všech technických řešení (RM 88-

1478/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ tzv. „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést 

stavbu č. IE-12-6008624/VB/1 Sedlčany, Třebnice u Sedlčan, kNN náves“, mezi ČEZ 

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



 

 

zastoupena na základě plné moci č. POV/OÚ/87/0005/2017 ze dne 31. ledna 2017 fyzickou 

osobou, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejímž 

předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany parc. 

č. st. 79 (budova č. p. 59), parc. č. 758/1, parc. č. 745/1, parc. č. 29, parc. č. 781/1 a parc. 

č. 758/2 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 

a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno bude zřízeno 

za jednorázovou náhradu ve výši 116.600,00 Kč (včetně DPH); (v souboru výroků usnesení 

RM 88-1479/2014-2018); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6008426/HDV-18, Kosova Hora – obnova 

kNN z PB 6577“ mezi 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/II-193/2018 ze dne 

24. dubna 2018 zmocněncem společností Elmoz Czech, s. r. o., se sídlem Popovice č. p. 76, 

257 02 Popovice, jako stavebníkem a městem Sedlčany, jako odběratelem, jejímž předmětem 

je vybudování přívodního kabelového vedení od přípojkové pojistkové skříně k odběrnému 

místu odběratele, tzv. HDV – tj. hlavní domovní vedení pro parc. č. st. 333 v k. ú. a obci Kosova 

Hora (objekt vodojemu); (RM 88-1480/2014-2018); 

 

▪ uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí označenou č. UZSVM/SPB/3319/2018-SPBM 

mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, jako půjčitelem a městem Sedlčany, jako 

vypůjčitelem, na základě které přenechává půjčitel k bezplatnému užívání vypůjčiteli pozemky 

parc. č. 655/3, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 656/5, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití zeleň, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to na dobu určitou, tj. 

od platnosti Smlouvy do dne 31. prosince 2019 (RM 88-1481/2014-2018); 

 

▪ Žádost fyzické osoby, trvale bytem Sedlčany, o společný nájem bytu dle ust. § 2270 a § 2271 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to bytu o velikostní 

kategorii 2+1 (č. bytu 3/I. patro) na adrese Sedlčany, Víta Nejedlého č. p. 531, 264 01 Sedlčany, 

který společně užívá se stávajícím nájemcem bytu (RM 88-1482/2014-2018); 

 

▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská 

č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 2/III. patro), a to s žadatelkou na dobu určitou, tj. 

ode dne 1. června 2018 do dne 31. srpna 2018 (RM 88-1483/2014-2018); 

 

▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 1/2018, 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 2.194,00 tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2018 o částku ve výši 2.121,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou 

činit celkem 191.439,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 191.366,00 tis. Kč. Rozpočet 

po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 bude 

přebytkový částkou 73,00 tis. Kč (RM 88-1484/2014-2018); 

 

▪ objednat vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení, a to 

dle předložené nabídky a architektonického řešení paní Ing. arch. Ivany Slavkové, v částce 

25.000,00 Kč na zamýšlenou investiční akci města Sedlčany pod názvem „Přístřešek 

pro veterán zásahový automobil ZIL při Hasičské zbrojnici Sedlčany“ (RM 88-1486/2014-

2018); 

 



 

 

▪ v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

jmenovat paní Hanu Hájkovou a paní Danu Čížkovou, na pozici členek Školské rady zřízené 

při 1. základní škole Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram; IČO 47074299 a zároveň 

Školské rady zřízené při 2. základní škole - Škole Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram; 

IČO 48954004, a to s účinností dnem 30. května 2018 (RM 88-1490/2014-2018); 

 

▪ finanční podporu na  činnost a aktivity hasičského sboru ve prospěch mládeže v roce 2018, tj. 

subjektu SDH Sestrouň; IČO 75106761, se sídlem Sedlčany, osada Sestrouň č. p. 10, 264 01 

Sedlčany v částce 20.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 88-1491/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ s vystavením objednávky za účelem vyhotovení strategického dokumentu pod pracovním 

názvem „Plán rozvoje sportu města Sedlčany“, podle předložené nabídky firmy B&P Research, 

s. r. o. za cenu 26.000,00 tis. Kč bez DPH v termínu dodání do dne 25. června 2018 (RM 88-

1485/2014-2018); 

 

▪ s konáním MM ČR v automobilových soutěžích – Rally Příbram ve dnech 12. října – 14. října 

2018 na území města Sedlčany, které se v podobě rychlostní zkoušky uskuteční v katastrech 

místních částí osady Sedlčany, Sestrouň, Vítěž, Hradišťko a Zberaz na vymezených částech 

místních komunikací ve vlastnictví města Sedlčany. Souhlas je vydáván ve prospěch práv 

pořadatele – AUTOSPORT KLUB RALLY Příbram v AČR, se sídlem Drahlín č. p. 165, 

261 01 Příbram 1; IČ 22760865, a to za dalších podmínek, zejména dodržení všech 

bezpečnostních opatření, řádného výkonu pořadatelské služby na zabezpečení závodu a po jeho 

ukončení neprodleného odstranění všech případně způsobených škod věcným nebo finančním 

plněním, dále za podmínky žádoucí plné informovanosti veřejnosti (RM 88-1487/2014-2018); 

  

▪ s vyhotovením objednávky na vypracování variantního řešení na úrovni studie dopravní 

závady křižovatky ulic Víta Nejedlého s ulicí Příkrou a ulicí Petra Bezruče, a to dle upraveného 

obsahu zpracované nabídky zhotovitele (pan Ing. Jan Kubelka, autorizovaný inženýr 

pro dopravní stavby) za cenu 12.500,00 Kč (RM 88-1489/2014-2018). 

 

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

▪ uzavřením schválené Veřejnoprávní smlouvy na finanční podporu ve prospěch činnosti 

a aktivit konaných na podporu mládeže v roce 2018 se subjektem SDH Sestrouň; IČO 

75106761, se sídlem Sedlčany, osada Sestrouň č. p. 10, 264 01 Sedlčany (v souboru výroků 

usnesení RM 88-1491/2014-2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 


