Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 89/2014-2018 dne 13. června 2018
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 22 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 30. května 2018
(RM č. 88/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 89-1492/20142018);
▪ Zprávu o součinnosti s městem Sedlčany, vlastních aktivitách, další činnosti a působnosti
při plnění úkolů profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje,
Územní odbor Příbram, Stanice HZS Sedlčany, vypracovanou nad údaji a daty ke dni 13. června
2018, kterou přednesl pan npor. Ing. Petr Hron, velitel Stanice HZS Sedlčany (RM 891493/2014-2018);
▪ dílčí Zprávu ohledně bezpečnostní situace za uplynulé období roku 2017 a 2018 (s daty do dne
13. června 2018), vypracovanou a přednesenou velitelem zásahové jednotky JPO III Sedlčany,
panem Milanem Šerákem a zprávu ve věci vykonaných zásahů na záchranu ohrožených životů,
majetku a dalších provedených ochranných, pomocných a preventivních činností ve prospěch
občanů města a regionu Sedlčany a činností spočívajících v součinnosti s profesionální
jednotkou Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Stanice HZS Sedlčany (RM 891494/2014-2018);
▪ Zprávu ve věci bezpečnosti města a regionu Sedlčany, obsahující vyhodnocení celkové
bezpečnostní situace a vývoj přestupkové a trestní činnosti za uplynulý rok 2017 a dílčí zprávu
za uplynulé období roku 2018 (s daty do dne 13. června 2018), spolu se statistickým
vyhodnocením a porovnáním hlavních ukazatelů činnosti Policie ČR, Obvodního oddělení
Sedlčany, přednesenou z pozice zástupce vedoucího Obvodního oddělení Sedlčany (RM 891495/2014-2018);
▪ Zprávu ve věci bezpečnostní situace na území města Sedlčany z pohledu prevence, činnosti,
působnosti a plnění zadaných úkolů Městské policie Sedlčany, za období roku 2017 a zprávu
o činnosti Městské policie Sedlčany za uplynulé období roku 2018, sestavenou a přednesenou
panem Petrem Krchem, vrchním strážníkem Městské policie Sedlčany (RM 89-1496/20142018);
▪ předloženou Zprávu o hodnocení nabídek na zhotovení klimatizace serverovny
v administrativní budově Sedlčany č. p. 32 (v souboru výroků usnesení RM 89-1508/20142018).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ mezi subjektem Vodovodní přivaděč
Javorník – Benešov, dobrovolný svazek obcí, se sídlem Benešov, Masarykovo náměstí č.
p. 100, 256 01 Benešov, jako oprávněným ze služebnosti inženýrské sítě a městem Sedlčany,
se sídlem Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, zastoupeným panem Ing.
Jiřím Burianem, starostou města, jako povinným ze služebnosti inženýrské sítě, jejímž
předmětem je umístění inženýrské sítě pod označením „Skupinový vodovod Benešov –
Sedlčany, výstavba vodovodu“ na pozemku parc. č. 2403/2 v k. ú. Benešov u Prahy, obec

Benešov s tím, že služebnost se zřizuje bezúplatně (v souboru výroků usnesení RM 891497/2014-2018);
▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese Sedlčany,
Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 12/IV. patro), a to se smluvním
uživatelem, trvale bytem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, na dobu určitou, tj.
ode dne 1. července do dne 31. prosince 2018 (RM 89-1498/2014-2018);
▪ společné užívání ubytovací jednotky č. 2/I. patro v bytovém domě na adrese Sedlčany,
Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, s tím, že s účinností ode dne 1. července 2018 bude
společně s dosavadním nájemcem užívat ubytovací jednotku č. 2/I. patro další nájemce, dosud
trvale bytem Šumbark (RM 89-1499/2014-2018);
▪ program jednání tohoto výkonného orgánu města Sedlčany na druhé pololetí roku 2018
(rozumí se časový plán jednání spolu s hlavním bodem programu) s vědomím limitu
předpokládaného ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, a to na základě
předloženého návrhu pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarosty města Sedlčany (RM 891500/2014-2018);
▪ Nařízení města Sedlčany č. 1/2018, o stání silničních motorových vozidel ve vymezených
oblastech na místních komunikacích na území města Sedlčany spolu se Seznamem vymezených
místních komunikací (určených a zpoplatněných úseků stání) ve městě Sedlčany, dále Ceníkem
parkování (parkovací sazby) a Parkovacím řádem k tomuto Nařízení (RM 89-1503/20142018);
▪ zpracování (formulaci investičního záměru) a podání Žádosti o dotaci na podporu projektu
pod názvem „Pořízení CAS“ (zásahové hasičské vozidlo s nástavbou – cisternou) pro
výjezdovou jednotku JPO III Sedlčany, a to podle nabídky na uvedené služby, učiněné firmou
B&P Research, s. r. o.; IČO 60724269, ze dne 21. května 2018 v částce 15.000,00 Kč bez DPH
(RM 89-1504/2014-2018);
▪ Smlouvu kupní č. 8110181221 na nákup a dodávku čtyř kusů stavebních buněk č. 584, č. 585,
č. 586 a 574, každá o rozměrech 6 028 mm x 2 438 mm x 2 720 mm z vlastnictví společnosti
AB – Cont, s. r. o.; IČO: 27482341; DIČ: CZ27482341, která je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21610, se sídlem Hradec
Králové, Kladská 465/4, 500 03 Hradec Králové, a to podle nabídky zajištěné Sportovními
areály Sedlčany, příspěvkovou organizací, za účelem vyhotovení zázemí pro sportující na hřišti
s UT 3G Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 89-1506/2014-2018);
▪ vyhotovení objednávky na stavební akci – „Rekonstrukce a nová dislokace centrální
serverovny Městského úřadu Sedlčany v administrativní budově č. p. 32“, a to podle
akceptované nabídky firmy Josef Vovsík, Sedlčany, Západní č. p. 1173, 264 01 Sedlčany; IČO:
47062321; DIČ: CZ7107061115 za celkovou cenu 106.268,25 Kč včetně DPH ve výši 21 %
(v souboru výroků usnesení RM 89-1507/2014-2018);
▪ se společností GDPR Systems, s. r. o. uzavřít Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo uzavřené
za účelem zajištění očekávaných činností a služeb pro město Sedlčany, včetně jeho
organizačních složek, příspěvkových organizací a obchodních společností ve věci plnění
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se mění termín
dokončení díla na dne 31. července 2018 (RM 89-1510/2014-2018);
▪ za účelem zajištění přiměřeného množství pouťových atrakcí v době konání „Sedlčanských
poutí“ a „Městských slavností ROSA“ s termínem konání akcí roku 2019, předložené návrhy
smluvních ujednání (Dohod) o užívání vymezených částí veřejného prostranství ve městě
Sedlčany s panem Antonínem Luňáčkem, Praha, Na Spáleništi č. p. 504, 190 00 Praha 9 –
Běchovice; IČO: 68885270 a panem Františkem Kopeckým, Praha, K Cikánce č. p. 334, 150 00
Praha 5 – Slivenec; IČO: 13798324, a to dle podmínek v Dohodách uvedených s opcí
na možnost prodloužení smluvního ujednání o periodu vždy na dobu určitou jednoho roku
(výpověď lze aplikovat nejpozději ke dni 31. srpna); (v souboru výroků usnesení RM 891511/2014-2018);
▪ vyhotovení tzv. strukturované datové sítě, a to v rámci projektu „Datové rozvody LAN –
strukturovaná kabeláž Městského úřadu Sedlčany“, který bude aplikován v prostředí
administrativní budovy Sedlčany č. p. 32, a to podle předložené cenové a materiálové nabídky
společnosti NES-elektro, Sedlčany, Zahradní č. p. 1242, 264 01 Sedlčany; IČO: 02741440;
DIČ: CZ 02741440, za cenu celkem bez DPH ve výši 354.237,99 Kč (v souboru výroků
usnesení RM 89-1512/2014-2018);
▪ mimořádné pololetní odměny za výkony v uplynulém období roku 2018 pro jednatele
obchodních společností založených městem Sedlčany a ředitele příspěvkových organizací
zřízených městem Sedlčany, a to podle dříve aplikovaných zásad uvedených v přípise návrhu
mimořádných odměn za první pololetí roku 2018. Odměny budou vyplaceny ve výplatním
termínu za měsíc červen 2018 (RM 89-1513/2014-2018).
Rada města Sedlčany zrušila:
▪ Nařízení města Sedlčany č. 1/2014, o stání silničních motorových vozidel ve vymezených
oblastech na místních komunikacích na území města Sedlčany a zrušení některých nařízení
města Sedlčany ze dne 29. ledna 2014, včetně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 k tomuto Nařízení
včetně Parkovacího řádu k uvedenému Nařízení města Sedlčany, a to s účinností nově vydaných
předpisů ve stejné věci podle přijatého usnesení zn.: RM 89-1503/2014-2018 (RM 891502/2014-2018);
▪ v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadávací řízení ve věci veřejné
zakázky s názvem „Rekonstrukce lehkoatletického stadionu v Sedlčanech“, protože
v zadávacím řízení je pouze jediný účastník řízení (vzhledem k možnosti budoucího
spolufinancování zakázky z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky je
výběr nejvhodnějšího dodavatele třeba učinit v souladu s podmínkami poskytovatele dotace,
které stanovují, že u veřejných zakázek vyhlašovaných v režimu zákona, u kterých byla podána
nebo hodnocena pouze jedna nabídka, zadavatel musí veřejnou zakázku zrušit a vyhlásit novou
veřejnou zakázku tak, aby byla zajištěna řádná soutěž a ověřena cena v místě a čase obvyklá);
(v souboru výroků usnesení RM 89-1505/2014-2018).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souvislosti se Smlouvou o zřízení
služebnosti inženýrské sítě“ uzavíranou mezi městem Sedlčany a subjektem Vodovodní
přivaděč Javorník – Benešov, dobrovolný svazek obcí, řádně zveřejnil na úřední desce
Městského úřadu Sedlčany záměr města zřídit výše uvedené věcné břemeno – služebnost

inženýrské sítě na dotčeném pozemku parc. č. 2403/2 v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov
(lokalita – vodojem Benešov); (v souboru výroků usnesení RM 89-1497/2014-2018);
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zahájit činnosti spojené s opakovaným
zadávacím řízením na výběr nejvhodnějšího dodavatele akce – veřejné zakázky s názvem
„Rekonstrukce lehkoatletického stadionu v Sedlčanech“, a to v souladu s podmínkami
poskytovatele dotace (v souboru výroků usnesení RM 89-1505/2014-2018);
Rada města Sedlčany doporučila:
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a aplikovat na podporu projektu pod názvem „Pořízení
CAS“ (zásahové hasičské vozidlo s nástavbou – cisternou) pro výjezdovou jednotku JPO III
Sedlčany model sdruženého financování, který předpokládá při úspěšném podání Žádosti o
dotaci částečné financování ze státních zdrojů (MV ČR) ve výši cca 2,5 mil. Kč a další
dofinancování zásahového vozidla z prostředků územních rozpočtů (Středočeský kraj ve výši
cca 1,0 – 1,5 mil. Kč; dorovnání pořizovací ceny z rozpočtu města Sedlčany na rok 2019); (RM
89-1505/2014-2018).
Rada města Sedlčany rozhodla:
▪ o výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou, kterým je VZT Servis, Štětkovice č. p. 28,
264 01 Sedlčany, IČO: 65597052. Nabídková cena je ve výši 45.500,00 Kč (bez DPH); DPH
v sazbě 21 % činí 9.555,00 Kč; tj. celková cena včetně DPH činí 55.055,00 Kč, a to za zajištění
zhotovení klimatizace serverovny v administrativní budově Sedlčany č. p. 32 (v souboru
výroků usnesení RM 89-1508/2014-2018).
Rada města Sedlčany souhlasila:
▪ s přijetím daru, tj. dvou kusů „Keramických pylonových tabulí triptych“ o rozměrech 200 cm
x 120 cm v celkové hodnotě 39.930,00 Kč, a to od dárce SRPDŠ při 1. základní škole
v Sedlčanech, z. s.; IČO 70905550 (RM 89-1509/2014-2018).
Rada města Sedlčany pověřila pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města:
▪ uzavřením smluvního ujednání – Smlouvy kupní č. 8110181221 na nákup a dodávku čtyř kusů
stavebních buněk č. 584, č. 585, č. 586 a 574, každá o rozměrech 6 028 mm x 2 438 mm x
2 720 mm z vlastnictví společnosti AB – Cont, s. r. o. (v souboru výroků usnesení RM 891506/2014-2018);
▪ uzavřením smluvního ujednání (vyhotovení objednávky) s vybraným uchazečem
na vyhotovení akce – „Rekonstrukce a nová dislokace centrální serverovny Městského úřadu
Sedlčany v administrativní budově č. p. 32“o tuto veřejnou zakázku (v souboru výroků usnesení
RM 89-1507/2014-2018);
▪ uzavřením smluvního ujednání s vybraným uchazečem o tuto veřejnou zakázku „Klimatizace
serverovny v administrativní budově Sedlčany č. p. 32“, kterým je VZT Servis, Štětkovice č.
p. 28, 264 01 Sedlčany, IČO: 65597052 (v souboru výroků usnesení RM 89-1508/2014-2018);
▪ uzavřením smluvních ujednání za účelem zajištění přiměřeného množství pouťových atrakcí
v době konání „Sedlčanských poutí“ a „Městských slavností ROSA“ (v souboru výroků
usnesení RM 89-1511/2014-2018);
▪ uzavřením smluvního ujednání se společnosti NES-elektro, Sedlčany, Zahradní č. p. 1242,
264 01 Sedlčany; IČO: 02741440; DIČ: CZ 02741440, na Smlouvou definované činnosti

a dodávky na stavební akci pod názvem „Datové rozvody LAN – strukturovaná kabeláž
Městského úřadu Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM 89-1512/2014-2018).

