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

č. 96/2014-2018 dne 17. října 2018 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 5 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 3. října 2018 (RM 

č. 95/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 96-1656/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany stanovila:  

▪ svolat ustavující zasedání Zastupitelstva města Sedlčany na dne 31. října 2018 v 17:00 hod. 

do Společenského sálu KDJS Sedlčany, a to v případě marného uplynutí desetidenní lhůty 

pro podání námitek o regulérnosti komunálních voleb (RM 96-1657/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ tzv. Zadávací dokumentaci na investiční akci pod názvem „Přístavba 2. ZŠ Propojení“, 

která byla vypracována administrátorem projektu společností B&P Research, s. r. o podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního 

operačního programu (IROP) ze dne 15. května 2018 (v souboru výroků usnesení (RM 96-

1658/2014-2018); 

▪ vypsat zadávací řízení na akci „Přístavba 2. ZŠ Propojení“ dle předloženého návrhu 

(v souboru výroků usnesení (RM 96-1658/2014-2018); 

▪ vypsat další dvě veřejné zakázky malého rozsahu související s akcí „Přístavba 2. ZŠ 

Propojení“ (nábytek a školní pomůcky; prostředky HW a SW vybavení) s tím, že budou 

vypsány v termínu až po uzavření Smlouvy o dílo s vítězem zadávacího řízení na vlastní stavbu 

(v souboru výroků usnesení (RM 96-1658/2014-2018); 

▪ složení komise pověřené k úkonům zadavatele dle ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro výběr dodavatele stavby 

s názvem „Přístavba 2. ZŠ Propojení, Sedlčany“. 

Složení komise: Mgr. Hynek Fajmon, Ing. Jiří Burian, Ing. Tomáš Langer, Ing. Eva Kropáčková 

a PaedDr. Jaroslav Nádvorník. 

Náhradníky jsou: Bc. Věra Greifová, pí Eva Boušková, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. František 

Hodys a Ing. Aneta Šnellerová (RM 96-1659/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany nevyhověla: 

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

na rok 2018 v počtu osmi samostatných Žádostí, doručených průběžně subjekty 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, těmto Žádostem, a to z důvodů uvedených 

v příloze tohoto usnesení (údajová tabulka; tuto tabulku lze vyžádat na Sekretariátu MěÚ 

Sedlčany). 

Jedná se o žadatele: 

Spolek MaPa, z. s.; Střední odborné učiliště Sedlčany, o. p. s.; Babybox pro odložené děti – 

STATIM, z. s. (Strakonice); Centrum služeb pro silniční dopravu; Sdružení obcí Sedlčanska; 

SK BALKAP, z. s.; IHAHA, z. s. a Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s. (Nemocnice 

Slaný); (RM 96-1660/2014-2018). 

 


