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

č. 86/2014-2018 dne 2. května 2018 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 20 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 18. dubna 2018 

(RM č. 85/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 86-1436/2014-

2018); 

 

▪ Zprávu o činnosti a hospodaření Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. za rok 2017, 

hospodářské a organizační činnosti při plnění zadaných úkolů a plánu činnosti subjektu 

na následující období roku 2018 a dále informace ve věci výkonu širšího spektra úkolů 

v oblastech svěřené působnosti žádaných městem Sedlčany (RM 86-1437/2014-2018); 

 

▪ Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

ve dnech 7. února 2018 až 14. února 2018, provedené ve smyslu ustanovení § 174 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, u právnické osoby 2. základní škola 

– Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram (RM 86-1445/2014-2018); 

 

▪ předloženou cenovou nabídku na stavební akci pod názvem „Elektro instalace 1. ZŠ“ 

(v souboru výroků usnesení RM 86-1451/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6011957/1 Sedlčany, 

Libíň, v. v. NN pro parc. č. 48“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené na základě plné moci č. PM/II-039/2018 

ze dne 22. ledna 2018 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová 

č. p. 1 665, 263 01 Dobříš, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž 

předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, 

parc. č. 313/2 v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 

a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje 

za jednorázovou náhradu ve výši 3.000,00 Kč včetně DPH (v souboru výroků usnesení RM 86-

1438/2014-2018); 

 

▪ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu 

č. IV-12-6022501/VB/1 Sedlčany, Tyršova, kNN pro p. č. 124/4, uzavíranou mezi ČEZ 

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

zastoupenou subjektem na základě plné moci ev. č. PM/II – 008/2018 ze dne 22. ledna 2018, 

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

je právo zřídit věcné břemeno na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 146/1 

v k. ú. a obci 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 7.500,00 Kč (včetně DPH); (v souboru výroků usnesení RM 86-1439/2014-2018); 

 

▪ předložený návrh programu a rámcový rozsah příloh k pozvánce na veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany, které se uskuteční v pondělí dne 14. května 2018 v 17:00 hod. 

ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (RM 86-1440/2014-2018); 



 

 

 

▪ zahraniční služební cestu realizovanou do Spolkové republiky Německo (Moos), která se 

uskuteční ve dnech 19. května 2018 – 20. května 2018, a to za účelem účasti na slavnostním 

přijetí starostů obcí a spolupracovníků do zámeckého parku v Moosu (Nadační fond 

PATRONÁT SEDLČANSKO) – aktivity v následující letech. Město Sedlčany budou 

reprezentovat pan Ing. Jiří Burian, starosta města a paní Lenka Bučinská, pracovnice 

Turistického informačního centra Sedlčany (RM 86-1442/2014-2018); 

 

▪ uzavřít Dohodu o ukončení trvání Příkazní smlouvy dříve uzavřenou se společností Support 

& Consulting, s. r. o., se sídlem Praha, Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 – Vinohrady; 

IČ 26140136, ve věci závazku příkazníka obstarat pro příkazce Smlouvou definované 

záležitosti v rámci realizace projektu „Sedlčany – analýza rizik staré ekologické zátěže v okolí 

jímacího území v povodí Sedleckého potoka“ (RM 86-1446/2014-2018); 

 

▪ a to v návaznosti na dřívější naplnění usnesení značky RM 86-1446/2014-2018, následně 

uzavřít Příkazní smlouvu se společností DERHAMNS, s. r. o., se sídlem Praha, Bělehradská 

858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2; IČ 01537211, jejímž předmětem je závazek příkazníka 

obstarat pro příkazce Smlouvou definované záležitosti v rámci realizace projektu „Sedlčany – 

analýza rizik staré ekologické zátěže v okolí jímacího území v povodí Sedleckého potoka“ 

(zejména vypracování roční průběžné provozní monitorovací zprávy), za podmínek Smlouvou 

sjednaných (RM 86-1447/2014-2018); 

 

▪ uzavřít Dohodu o ukončení trvání Příkazní smlouvy dříve uzavřenou se společností Support 

& Consulting, s. r. o., se sídlem Praha, Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 – Vinohrady; 

IČ 26140136, ve věci závazku příkazníka obstarat pro příkazce Smlouvou definované 

záležitosti v rámci realizace projektu „Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro 

město Sedlčany“ (RM 86-1448/2014-2018); 

 

▪ v návaznosti na dřívější naplnění usnesení značky RM 86-1448/2014-2018, následně uzavřít 

Příkazní smlouvu se společností DERHAMNS, s. r. o., se sídlem Praha, Bělehradská 858/23, 

Vinohrady, 120 00 Praha 2; IČ 01537211, jejímž předmětem je závazek příkazníka obstarat pro 

příkazce Smlouvou definované záležitosti v rámci realizace projektu „Varovný systém ochrany 

obyvatel před povodněmi pro město Sedlčany“ (zejména vypracování roční průběžné provozní 

monitorovací zprávy), za podmínek Smlouvou sjednaných (RM 86-1449/2014-2018); 

 

▪ komisi, pověřenou k úkonům zadavatele dle ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek pro výběr dodavatele stavby pod názvem „LAS Taverny – umělé 

povrchy dráhy, sektory“, která bude pracovat ve složení: 

Mgr. Hynek Fajmon, Mgr. Eliška Blejchařová, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. Tomáš Langer 

a Ing. Vojtěch Hlaváček. 

Náhradníky jsou Bc. Věra Greifová, paní Eva Boušková, Ing. Jiří Burian, Ing. František Hodys 

a Ing. Aneta Šnellerová (RM 86-1450/2014-2018); 

 

▪ aplikovat platbu parkovného pomocí SMS zprávy, a to na vybraných parkovištích v městské 

zástavbě Sedlčany (na nám. T. G. Masaryka a nám. Komenského; celkem 4 ks PA), ve variantě 

označené jako „B“ akceptované nabídky obchodní společnosti GLOBDATA, a. s. se sídlem 

Praha, Staroměstské náměstí 608/10, 110 00 Praha 1, s účinností dnem 1. července 2018 (RM 

86-1453/2014-2018); 

 



 

 

▪ a to na základě samostatně podaných Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2018, poskytnout finanční podporu na činnost a aktivity v roce 2018 následným 

subjektům – Farní charita Starý Knín v částce 20.000,00 Kč, Klub stomiků ILCO Příbram, z. s. 

v částce 2.000,00 Kč, Junák – český skaut, středisko Sedlčany v částce 5.000,00 Kč, Taneční 

klub Slimka Sedlčany, z. s. v částce 15.000,00 Kč, Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro 

Prahu a Středočeský kraj v částce 2.000,00 Kč, Benkon – Benešovský klub onkologicky 

nemocných v částce 2.000,00 Kč, Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., místní organizace 

Sedlčany v částce 20.000,00 Kč, Klub Velká Kobra Sedlčany, z. s. v částce 5.000,00 Kč, 

Sedlčanský demokratický radioklub v částce 2.000,00 Kč, Šachový klub KDJS Sedlčany 

v částce 20.000,00 Kč,  Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s. v částce 17.000,00 Kč, 

Sportovně střelecký klub Sedlčany v částce 2.000,00 Kč, ČMMJ, z. s., Okresní myslivecký 

spolek Příbram v částce 10.000,00 Kč, Škola TAEKWON-DO I.T.F. Ge-BAEK HOSIN SOOL, 

z. s. v částce 12.000,00 Kč, ZO ČSCH Sedlčany v částce 20.000,00 Kč, Pěvecký sbor Záboj 

v částce 5.000,00 Kč, Rugby Club Sedlčany, z. s. v částce 15.000,00 Kč, Dračí lodě Sedlčany, 

z. s. v částce 5.000,00 Kč a Svaz diabetiků ČR v částce 20.000,00 Kč (v souboru výroků 

usnesení RM 86-1455/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany uložila:  

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

úřadu Sedlčany záměr města zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě na dotčeném 

pozemku parc. č. 313/2 v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany 

(v souboru výroků usnesení RM 86-1438/2014-2018); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souvislosti s výše uvedenou Smlouvou 

řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města zřídit věcné břemeno 

– služebnost inženýrské sítě na dotčeném pozemku parc. č. 146/1 v k. ú. a obci Sedlčany 

(lokalita – ul. Tyršova, přípojka pro parc. č. 124/4 ve vlastnictví Maranatha, z. s., se sídlem 

Praha, Jemnická 887/4, 140 00 Praha 4); (v souboru výroků usnesení RM 86-1439/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany doporučila:  

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany 

č. 2/2018, o stanovení kratší doby nočního klidu, kterou se by se zároveň zrušila Obecně 

závazná vyhláška města Sedlčany č. 1/2018, o stanovení kratší doby nočního klidu, schválená 

usnesením Zastupitelstva města Sedlčany, označeným ZM 243/2014-2018 ze dne 26. února 

2018 a s ohledem na naléhavý obecný zájem, zároveň výjimečně stanovit dřívější účinnost této 

Obecně závazné vyhlášky města Sedlčany na den 25. května 2018 (RM 86-1441/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany udělila souhlas:  

▪ příspěvkové organizaci Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany, a to 

podle ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, aby část svého Rezervního fondu, který příspěvková 

organizace tvoří, použila k posílení Fondu investic, a to v žádané částce ve výši 464.077,00 Kč 

(RM 86-1443/2014-2018); 

 

▪ k využití prostředků Fondu investic, který je tvořen Mateřskou školou Sedlčany, Šafaříkova 

č. p. 1070, 264 01 Sedlčany, příspěvkovou organizací, ve výši čerpání částky 464.077,00 Kč 

za účelem nákupu šesti kusů herních sestav na vybavení Centrálního pracoviště (v částce 

176.592,00 Kč) a obou Odloučených pracovišť Mateřské školy Sedlčany (Odloučené pracoviště 

Sokolovská v částce 138.936,00 Kč; Odloučené pracoviště Severní sídliště v částce 



 

 

148.549,00 Kč) a za účelem jejich instalace do venkovních prostor zahrad (RM 86-1444/2014-

2018); 

 

▪ s pronájmem nebytových prostor (jedna místnost o výměře 29 m2 podlahové plochy), které 

jsou situovány v prvním patře objektu Sokolovny Sedlčany, na adrese Sedlčany, Tyršova 

č. p. 150, 264 01 Sedlčany, za blíže specifikovaných podmínek, předloženým návrhem 

smluvního ujednání o užívání nebytových prostor v budově Sokolovny Sedlčany, uzavíraným 

mezi správcem objektu, příspěvkovou organizací Sportovní areály Sedlčany a fyzickou osobou, 

a to za účelem provozování hudební zkušebny (RM 86-1454/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla:  

▪ o výběru zhotovitele na stavební akci pod názvem „Elektro instalace 1. ZŠ“, kterým je firma 

STRNAD elektro, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Sedlecká č. p. 1157, 264 01 Sedlčany; 

IČ 28252772, za nabídnutou cenu ve výši 298.090,88 Kč (bez DPH), 62.599,09 Kč (DPH 

21 %), tj. celkem za 360.689,97 Kč (cena s DPH); (v souboru výroků usnesení RM 86-

1451/2014-2018). 

 

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

▪ uzavřením smluvních ujednání s firmou STRNAD elektro, s. r. o., se sídlem Sedlčany, 

Sedlecká č. p. 1 157, 264 01 Sedlčany; IČ 28252772 na provedení rozpočtované stavební akce 

pod názvem „Elektro instalace 1. ZŠ“ (RM 86-1452/2014-2018); 

 

▪ uzavřením projednaných smluvních ujednání (Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční 

podpory z rozpočtu města Sedlčany na činnost subjektů občanské společnosti v roce 2018); 

(v souboru výroků usnesení RM 86-1455/2014-2018). 


