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

č. 93/2014-2018 dne 5. září 2018 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 24 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 22. srpna 2018 

(RM č. 92/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 93-1594/2014-

2018); 

 

▪ Zprávu o činnosti a plnění úkolů Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. za první pololetí roku 

2018, sestavenou a přednesenou panem Ondřejem Sůvou, jednatelem uvedené městské 

obchodní společnosti (RM 93-1595/2014-2018); 

 

▪ informaci Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, týkající se zveřejněného pronájmu 

nebytových prostor (prodejna) v městské zástavbě Sedlčany, ulice Nádražní č. p. 85, na který 

ve stanoveném termínu nikdo nereflektoval (v souboru výroků usnesení RM 93-1605/2014-

2018); 

 

▪ předloženou cenovou nabídku na akci „IS Sedlčany v zóně 5 U Háječku, BOZP“ (v souboru 

výroků usnesení RM 93-1608/2014-2018); 

 

▪ předloženou cenovou nabídku na stavební akci „Realizace překládky sítě elektronických 

komunikací“ (v souboru výroků usnesení RM 93-1610/2014-2018); 

  

▪ předloženou cenovou nabídku na akci „Únikový východ č. 2“ v Nemocnici Sedlčany 

(v souboru výroků usnesení RM 93-1611/2014-2018); 

 

▪ předloženou cenovou nabídku na akci „Rekonstrukce povrchu dvora v areálu Nemocnice 

Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM 93-1612/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany doporučila:  

▪ v návaznosti na schválený záměr prodeje (vizte usnesení RM 92-1571/2014-2018 ze dne 

22. srpna 2018) schválit na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany prodej pozemku parc. 

č. 2973/126, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha o výměře 16 m2, 

který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 2973/23, vše v k. ú. a obci Sedlčany, v souladu 

s geometrickým plánem Energonu Dobříš, s. r. o., č. plánu 2591-1470/2018 ze dne 12. července 

2018, a to žadatelům do SJM, za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 

ve výši 2.400,00 Kč (RM 93-1597/2014-2018); 

 

▪ v návaznosti na schválený záměr prodeje (vizte usnesení RM 92-1572/2014-2018 ze dne 

22. srpna 2018) schválit na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany prodej pozemku parc. 

č. 909/103, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha o výměře 21 m2, 

který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 909/1, v k. ú. a obci Sedlčany, v souladu 

s geometrickým plánem č. 2583-38/2018 ze dne 30. července 2018, a to žadatelům do SJM, 

za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu ve výši 3.150,00 Kč (RM 93-

1598/2014-2018); 

 



 

 

▪ v návaznosti na schválený záměr prodeje (vizte usnesení RM 92-1573/2014-2018 ze dne 

22. srpna 2018) schválit na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany prodej pozemků 

v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, a to v souladu s geometrickým plánem č. 231-

36/2018 ze dne 2. srpna 2018 takto:  

a) prodej pozemku parc. č. 141/20, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

jiná plocha o výměře 144 m2, FO, trvale bytem Solopysky, 264 01 Sedlčany, 

za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 14.400,00 Kč; 

b) prodej pozemků parc. č. 141/19, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

ostatní komunikace o výměře 86 m2 a parc. č. 141/52, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 31 m2, a to do podílového vlastnictví 

třem FO, po podílech id. ½, id. ¼ a id. ¼, za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, 

tj. celkem výměra 117 m2 za kupní cenu 11.700,00 Kč; 

c) prodej pozemku parc. č. 141/53, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

jiná plocha, o výměře 67 m2, FO, trvale bytem Solopysky, 264 01 Sedlčany, 

za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu ve výši 6.700,00 Kč; 

d) prodej pozemku parc. č. 141/54, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

jiná plocha, o výměře 56 m2, a to do podílového vlastnictví FO, vždy podílem id. ½, 

za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu ve výši 5.600,00 Kč 

(RM 93-1599/2014-2018); 

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany, a to v návaznosti na schválený záměr prodeje, resp. směnu 

pozemků (vizte usnesení RM 92-1574/2014-2018 ze dne 22. srpna 2018) schválit prodej, resp. 

směnu pozemků v k. ú. a obci Sedlčany, a to v souladu s geometrickým plánem č. 2582-37/2018 

ze dne 14. července 2018 takto:  

a) prodej pozemku parc. č. 659/8, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

jiná plocha, o výměře 82 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, žadatelům do SJM, 

za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 4.200,00 Kč; 

b) směnu pozemku parc. č. 659/9, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

jiná plocha o výměře 15 m2, který byl oddělen z pozemku parc. č. 659/1 

ve vlastnictví města Sedlčany (vizte LV 10001 pro k. ú. Sedlčany), za pozemek parc. 

č. 726/3, druhem pozemku zahrada o výměře 2 m2, který byl oddělen z pozemku 

parc. č. 726/1 ve vlastnictví manželů (SJM) s tím, že tito uhradí městu Sedlčany 

rozdíl výměr směňovaných pozemků, tj. 13 m2 za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, 

celkem tudíž částku ve výši 1.950,00 Kč (RM 93-1600/2014-2018); 

 

▪ schválit na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany prodej pozemků parc. č. 537/7 o výměře 

2 m2, parc. č. 537/9 o výměře 23 m2, oba druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

neplodná půda a dále pozemku parc. č. 560/7 o výměře 4 m2 a pozemku parc. č. 2762/16 

o  výměře 19 m2, oba druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 

v k. ú. a obci Sedlčany, a to do SJM, tj. celkem výměru 48 m2 za jednotkovou cenu 

150,00 Kč/m2, celkem tudíž za kupní cenu ve výši 7.200,00 Kč (v souboru výroků usnesení 

RM 93-1601/2014-2018); 

 

▪ schválit na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany prodej pozemku parc. č. 2408/61 žadateli 

(FO), za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. plochu o výměře 9 m2 celkem za kupní cenu 

1.350,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 93-1602/2014-2018); 

 

▪ schválit na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany návrh „Smlouvy o právu k provedení 

stavby“, uzavíraný mezi městem Sedlčany, jako vlastníkem nemovitosti a obcí Dublovice, jako 

stavebníkem, která se týká stavby vodojemu v rámci investiční akce „Vodovod Dublovice“ 



 

 

na pozemku parc. č. 61/2 v k. ú. Příčovy, který je ve vlastnictví města Sedlčany (v souboru 

výroků usnesení (RM 93-1603/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby byl na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany řádně zveřejněn záměr prodeje pozemků parc. č. 537/7 o výměře 2 m2, parc. č. 537/9 

o výměře 23 m2, oba druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda a dále 

pozemku parc. č. 560/7 o výměře 4 m2 a pozemku parc. č. 2762/16 o výměře 19 m2, oba druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, v k. ú. a obci Sedlčany 

(v souboru výroků usnesení RM 93-1601/2014-2018); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souladu s Žádostí FO, trvale bytem 

Sedlčany, zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr prodeje pozemku parc. 

č. 2408/61, druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF, o výměře 9 m2 

v k. ú. a obci Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 93-1602/2014-2018); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr výstavby vodojemu na pozemku 

parc. č. 61/2 v k. ú. Příčovy ve vlastnictví města Sedlčany byl řádně zveřejněn na úřední desce 

Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 93-1603/2014-2018); 

 

▪ Odboru majetku, aby záměr města Sedlčany o možnosti pronájmu nebytových prostor 

v objektu Nádražní č. p. 85 byl opakovaně zveřejněn na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany, a to vzhledem k tomu, že ve stanoveném termínu nebyla doručena žádná nabídka 

na pronájem uvedených nebytových prostor (v souboru výroků usnesení RM 93-1605/2014-

2018); 

 

panu Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi města Sedlčany, opatřit Zápis do Kroniky města 

Sedlčany podpisem statutárního zástupce města Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 93-

1616/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. IV-12-6020494/2, Sedlčany 

kNN“, mezi městem Sedlčany, jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené 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 oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit 

věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčan, parc. č. 1980/9 a parc. č. 1918/2 

v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita Na Morávce), a to za účelem zřízení, provozování, údržby 

a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN (RM 93-1596/2014-2018); 

 

▪ a to v souladu s doporučením komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek 

na pronájem nebytových prostor v objektu Sedlčany, v ulici 28. října č. p. 175, aby se 

společností GoldenGate, a. s., se sídlem Praha, Václavské náměstí 1282/51, 110 00 Praha 1, 

která podala nejvyšší nabídku nájemného za užívání nebytových prostor ve výši 

1.044,00 Kč/m2/rok (minimální cena 656,00 Kč/m2/rok), byla uzavřena Smlouva o nájmu 

prostor sloužících k podnikání (RM 93-1604/2014-2018); 

 

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

Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 1/II. patro), a to s FO, trvale 



 

 

bytem Vojtěchov, na dobu určitou, tj. ode dne 1. října 2018 do dne 31. prosince 2018 (RM 93-

1606/2014-2018); 

 

▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 3/2018, 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 1.352,00 tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2018 o částku ve výši 288 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit 

celkem 193.380,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 192.316,00 tis. Kč. Rozpočet po 

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

přebytkový částkou 1.064,00 tis. Kč (RM 93-1607/2014-2018); 

 

▪ uzavření smluvních ujednání s FO o finančním příspěvku na vybudování inženýrských sítí 

v zóně 5, U Háječku. Výše podílů vlastníků stavebních parcel na zasíťování lokality je 

stanovena na základě dřívějšího usnesení Zastupitelstva města Sedlčany č. 98 ze dne 

17. prosince 2007, a to ve výši 70 % z ceny inženýrských sítí (splašková kanalizace, vodovod, 

plynovod, zemní práce pro obslužnou komunikaci); (RM 93-1609/2014-2018); 

 

▪ finanční podporu na rok 2018 pro Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, 

U Školky č. p. 698, 264 01 Sedlčany, a to v částce 2.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 

RM 93-1614/2014-2018); 

 

▪ Zápis do kroniky města Sedlčany za rok 2017 (v souboru výroků usnesení RM 93-1616/2014-

2018). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla: 

▪ a to postupem podle ustanovení vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, v úplném a účinném znění o výběru zhotovitele na akci „IS Sedlčany v zóně 

5 U Háječku, BOZP“, kterým je společnost JIPO-PB, s. r. o., se sídlem Příbram, Slunná 

č. p. 290, 261 01 Příbram V; IČO 24830569, za cenu 14.000,00 Kč měsíčně bez DPH 

za provedenou koordinaci na stavbě a 15.000,00 Kč za jednorázové zpracování plánu BOZP 

s předpokladem doby výstavby 10 měsíců, tedy maximální částkou plnění 155.000,00 Kč bez 

DPH, tj. 187.550,00 Kč včetně DPH (v souboru výroků usnesení RM 93-1608/2014-2018); 

 

▪ o uzavření smluvního ujednání na stavební akci „Realizace překládky sítě elektronických 

komunikací“ se zhotovitelem, kterým je Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem 

Praha, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov; IČO 04084063; nabídková cena činí 

161.185,59 Kč bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 93-1610/2014-2018); 

 

▪ postupem podle ustanovení vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, v úplném a účinném znění o výběru zhotovitele na akci „Únikový východ č. 2“ 

v Nemocnici Sedlčany, kterým je firma Jiří Moulík, montáže, se sídlem Sedlčany, 

Havlíčkova č. p. 879, 264 01 Sedlčany; IČO 74459732, a to za cenu 54.222,00 Kč, bez DPH, 

tj. 65.609,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 93-1611/2014-2018); 

 

▪ postupem podle ustanovení vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu, v úplném a účinném znění o výběru zhotovitele na akci „Rekonstrukce 

povrchu dvora v areálu Nemocnice Sedlčany“, kterým je Údržba silnic, s. r. o.; IČO 61681199, 

za cenu 417.310,68 Kč bez DPH, tj. 504.945,92 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 

93-1612/2014-2018). 

 



 

 

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

▪ uzavřením návrhu smluvního ujednání na zajištění žádané činnosti v oblasti bezpečnosti práce 

na akci „IS Sedlčany v zóně 5 U Háječku, BOZP“ (v souboru výroků usnesení RM 93-

1608/2014-2018); 

 

▪ uzavřením návrhu smluvního ujednání na stavební akci „Realizace překládky sítě 

elektronických komunikací“ (v souboru výroků usnesení RM 93-1610/2014-2018); 

 

▪ uzavřením mluvního ujednání na akci „Únikový východ č. 2“ v Nemocnici Sedlčany 

(v souboru výroků usnesení RM 93-1611/2014-2018); 

 

▪ uzavřením návrhu mluvního ujednání na akci „Rekonstrukce povrchu dvora v areálu 

Nemocnice Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM 93-1612/2014-2018); 

 

▪ uzavřením návrhu smluvního ujednání (Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční 

podpory Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s.); (v souboru výroků usnesení RM 93-

1614/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany povolila: 

▪ závod „O pohár města Sedlčany“, pořádaný Kynologickým klubem Sedlčany, ZKO, se sídlem 

Sedlčany č. p. 478, 264 01 Sedlčany, který se uskuteční dne 22. září 2018 v areálu 

kynologického cvičiště Sedlčany (RM 93-1613/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany stanovila: 

▪ plat ředitelce Školní jídelny 1. ZŠ Sedlčany, a to s ohledem na zákonný postup o jeden tarifní 

stupeň. S ohledem na dosažení doby praxe bude plat podle upraveného Platového výměru 

vyplácen počínaje obdobím měsíce srpna 2018 a další (od 1. srpna 2018); (RM 93-1615/2014-

2018); 

 

▪ návrh programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které bude svoláno 

na pondělí dne 24. září 2018 od 17:00 hod. do Společenského sálu Kulturního domu Josefa 

Suka Sedlčany (RM 93-1617/2014-2018). 

 

 

 

 

  


