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

č. 87/2014-2018 dne 23. 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 2. května 2018 

(RM č. 86/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 87-1456/2014-

2018); 

 

▪ Zprávu o administraci, přípravě, zajištění a stavu plnění akcí investiční a stavební povahy, 

které jsou podpořeny schváleným rozpočtem města Sedlčany na rok 2018. Zprávu přednesl 

a sestavil pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, a to za přispění a součinnosti Odboru 

investic na Městském úřadu Sedlčany (RM 87-1457/2014-2018); 

 

▪ předloženou cenovou nabídku na rozpočtovanou stavební akci pod názvem „Výměna oken 

1. MŠ“ od firmy Jiří Moulík, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879, 264 01 Sedlčany; 

IČO 74459732. Nabídková cena je ve výši 853.461,00 Kč včetně DPH (v souboru výroků 

usnesení RM 87-1458/2014-2018); 

 

▪ předloženou cenovou nabídku na akci pod názvem „Realizace překládky sítě elektronických 

komunikací“, kterou předložila Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Praha, 

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov; IČ 04084063, za nabídkovou cenu ve výši 

111.774,31 Kč bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 87-1462/2014-2018); 

 

▪ stav dokumentace, a to za účelem zajištění výkonu Nařízení evropského parlamentu a rady 

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů, tj. Směrnici o nakládání s osobními údaji, vzor Prohlášení 

poskytovatele osobních údajů (subjektu údajů), znění tzv. Memoranda správce a zpracovatele 

osobních údajů, Oznámení o výkonu DPO (pověřence na ochranu osobních údajů) Úřadu 

na ochranu osobních údajů a tzv. Pravidla pro uživatele Informačních systémů v prostředí 

Městského úřadu Sedlčany, jako i další informace o aplikaci nařízení GDPR a plnění dříve 

ujednaného smluvního vztahu o analýze prostředí (RM 87-1467/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla: 

▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, v úplném a účinném znění o výběru zhotovitele na rozpočtovanou stavební akci 

pod názvem „Výměna oken 1. MŠ“, kterým je firma Jiří Moulík, se sídlem Sedlčany, 

Havlíčkova č. p. 879, 264 01 Sedlčany; IČO 74459732. Nabídková cena je ve výši 

853.461,00 Kč včetně DPH (v souboru výroků usnesení RM 87-1458/2014-2018); 

 

▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, v úplném a účinném znění o výběru zhotovitele na akci pod názvem „Realizace 

překládky sítě elektronických komunikací“, kterým je Česká telekomunikační infrastruktura, a. 

s., se sídlem Praha, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov; IČ 04084063, za nabídkovou 

cenu ve výši 111.774,31 Kč bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 87-1462/2014-2018). 

  

Rada města Sedlčany schválila: 



 

 

▪ „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“, uzavíranou mezi společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Praha, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – 

Žižkov; IČO 04084063, která je zastoupena na základě pověření (ev. č. PŘ/1024/2017 ze dne 

9. června 2017) fyzickou osobou, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako 

budoucím obtíženým, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích 

ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 2482/1, parc. č. 2492/9, parc. č. 2488/1 a parc. č. 2487/14 

v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě. Služebnost bude zřízena za náhradu ve výši 

8.700,00 Kč (RM 87-1460/2014-2018); 

 

▪ předložený návrh „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu 

provést stavbu č. IP-12-6014195/VB/2 Sedlčany, K Cihelně, kNN pro p. č. 2748“, která je 

uzavírána 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 29. ledna 2018 

společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1 665, 263 01 

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

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

č. 2762/6 a parc. č. 2761/5 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 12.600,00 Kč (včetně DPH); (v souboru výroků usnesení RM 

87-1464/2014-2018); 

 

▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí přístřeší v bytovém domě na adrese Sedlčany, Strojírenská 

č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to s fyzickou osobou, trvale na ohlašovně Sedlčany, náměstí 

T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, a to na dobu určitou, tj. ode dne 1. července do dne 

31. prosince 2018 (RM 87-1465/2014-2018); 

 

▪ za účelem zajištění výkonu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, 

Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů, které předmětem je 

výkon funkce DPO (pověřence), a to v limitech a rozsahu smluvním ujednáním definovaných 

ustanovení s dopadem na všechny účastníky Smlouvy (tj. město Sedlčany – Městský úřad 

Sedlčany, organizační složky, příspěvkové organizace a obchodní společnosti); (RM 87-

1466/2014-2018); 

 

▪ zahraniční služební cestu realizovanou do Francie (Taverny), která se uskuteční ve dnech 

1. června 2018 – 3. června 2018, na základě pozvání prezidentky francouzského Spolku přátel 

Sedlčan v Taverny a vedení radnice v Taverny k účasti starosty města Sedlčany na slavnostním 

vyhlášení a předání cen za uměleckou tvorbu na filmovém festivalu, dále za účelem 

pokračování v jednáních s představiteli radnice o další konkrétní spolupráci – EKIDEN, popř. 

dalších nových aktivitách a dále dojednání termínu návštěvy Sedlčanského spolku v Taverny. 

Město bude reprezentovat pan Ing. Jiří Burian, starosta města a paní Bc. Markéta Křivská, 

pracovnice Turistického informačního střediska Sedlčany (RM 87-1469/2014-2018); 

 

▪ Žádost o prodej 2 ks nepotřebných starších akordeonů zn. Delicia (Inv. č. 2376 za cenu 

5.000,00 Kč a Inv. č. 2378 za cenu 10.000,00 Kč) a jejich následné vyřazení z majetku 

a vyvedení z účetnictví účetní jednotky, které jsou evidovány příspěvkovou organizací 

Základní umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova 428, se sídlem Sedlčany, Šafaříkova č. p. 428, 

264 01 Sedlčany; IČO 61904287. Výtěžek z prodeje bude převeden do Rezervního fondu, který 

organizace tvoří (RM 87-1470/2014-2018); 



 

 

 

▪ Žádost o povolení vaření obědů pro frekventanty English camp 2018 – kursu výuky 

anglického jazyka, který se již tradičně koná ve městě Sedlčany pro žáky a studenty zdejších 

škol v termínu ode dne 16. července 2018 do dne 20. července 2018. Obědy v počtu cca 

100 ks/den zajistí Školní jídelna 1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69; 

IČO 70999104, a to za cenu 62,00 Kč/oběd, bez započítání zisku (RM 87-1472/2014-2018); 

 

▪ finanční podporu na  činnost a aktivity vázanou na rok 2018 následných subjektů, tj. 

pro spolek: 

▫ Linka bezpečí, z. s. v částce 2.000,00 Kč; 

▫ Sportovní klub KRAKEN v částce 12.000,00 Kč; 

▫ Český rybářský svaz, MO Sedlčany v částce 20.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 

87-1473/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, aby v souvislosti se „Smlouvou o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti“, uzavíranou mezi společností Česká telekomunikační 

infrastruktura a. s., se sídlem Praha, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov; IČO 04084063, 

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

– služebnost komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na dotčených pozemcích 

ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 2482/1, parc. č. 2492/9, parc. č. 2488/1, parc. č. 2487/14 

vše v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita ul. Strojírenská) (RM 87-1461/2014-2018); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souvislosti se Smlouvou o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvou o právu provést stavbu č. IP-12-6014195/VB/2 

Sedlčany, K Cihelně, kNN pro p. č. 2748“ řádně zveřejnil na úřední desce Městského úřadu 

Sedlčany záměr města zřídit výše uvedené věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě 

na dotčených pozemcích parc. č. 2762/6 a parc. č. 2761/5 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita 

Sedlčany – ul. K Cihelně, přípojka pro parc. č. 2748 ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového 

úřadu); (v souboru výroků usnesení RM 87-1464/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany doporučila:  

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit finanční příspěvek z rozpočtu města Sedlčany ve výši 

30.000,00 Kč, a to za účelem spolufinancování nákupu defibrilátoru PHILIPS HEARTSTART 

FRX, který bude sloužit pro poskytnutí první pomoci při náhlé zástavě oběhu srdce 

při výjezdech k mimořádným událostem, řešeným HZS Středočeského kraje, Územním 

odborem Příbram, stanice Sedlčany, kde bude přístroj umístěn (RM 87-1468/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:  

▪ s převodem finančních prostředků ve výši 15.000,00 Kč z Rezervního fondu organizace 

do Fondu investičního, a to pro případ příspěvkové organizace města Sedlčany, Školní jídelny 

1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69; IČO 70999104, činěné za účelem pokrytí 

financování plánované údržby prostor objektu školní jídelny, tj. vytvoření nového odtoku 

v  podlaze, rekonstrukci podlahy a prací s tím souvisejících (RM 87-1471/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany vyhověla: 

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

na rok 2018, doručených 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, 



 

 

Žádostem níže uvedených subjektů, a to za podmínek a ve výši finanční podpory uvedené 

v individuálních návrzích sestavených Veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory 

na činnost a aktivity subjektů v roce 2018: 

▫ Linka bezpečí, z. s. v částce 2.000,00 Kč; 

▫ Sportovní klub KRAKEN v částce 12.000,00 Kč; 

▫ Český rybářský svaz, MO Sedlčany v částce 20.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 

87-1473/2014-2018). 

 

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

▪ uzavřením smluvního ujednání se subjektem Jiří Moulík, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. 

p. 879, 264 01 Sedlčany; IČO 74459732, na provedení stavebních prací na akci pod názvem 

„Výměna oken 1. MŠ“ (RM 87-1459/2014-2018); 

 

▪ uzavřením smluvního ujednání se subjektem Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se 

sídlem Praha, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov; IČO 04084063, na stavební práce 

spojené s akcí pod názvem „Realizace překládky sítě elektronických komunikací“ (RM 87-

1463/2014-2018); 

 

▪ uzavřením projednaných smluvních ujednání (Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční 

podpory na činnost v roce 2018), uzavírané s uvedenými subjekty: 

▫ Linka bezpečí, z. s. v částce 2.000,00 Kč; 

▫ Sportovní klub KRAKEN v částce 12.000,00 Kč; 

▫ Český rybářský svaz, MO Sedlčany v částce 20.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 

87-1473/2014-2018). 

 

 

 

 

 

 

 


