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

č. 85/2014-2018 dne 18. dubna 2018 
 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 34 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 4. dubna 2018 

(RM č. 84/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběţných (RM 85-1402/2014-

2018); 

 
▪ přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2018 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I.– III./2018) 

s tím, ţe rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 31. března 2018 ve výši 

65.054,50 tis. Kč, coţ představuje 34,38% plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje 

(čerpání) jsou ke dni 31. března 2018 ve výši 32.527,64 tis. Kč, coţ představuje 17,19 % 

schváleného předpokladu rozpočtu (RM 85-1403/2014-2018); 

 

▪ předloţenou zprávu o hodnocení nabídek uchazečů na stavební akci „Parkoviště u domu č. 

p. 791“ (v souboru výroků usnesení RM 85-1418/2014-2018); 

 

▪ předloţenou zprávu o hodnocení nabídek uchazečů na stavební akci „Rekonstrukce nájezdu 

na most křiţovatky ulice Nádraţní a Pod Potoky v Sedlčanech“ (v souboru výroků usnesení 

RM 85-1420/2014-2018); 

 

▪ předloţenou zprávu o hodnocení nabídek uchazečů na stavební akci pod názvem „Chodník 

I/18“ (v souboru výroků usnesení RM 85-1422/2014-2018); 

 

▪ předloţenou cenovou nabídku na dodávku a montáţ zábradlí z nerezových profilů 

v Nemocnici Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 85-1426/2014-2018); 

 

▪ předloţenou cenovou nabídku na dodávku a montáţ klimatizace na oddělení 

NIP Nemocnice Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 85-1427/2014-2018); 

 

▪ předloţenou cenovou nabídku na materiál a montáţ zásuvek a osvětlení u lůţek Nemocnice 

Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 85-1428/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ Vnitřní směrnici č. 2/2018, Rozpis rozpočtu a jeho změny města Sedlčany, který je vydáván 

podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností dnem 19. dubna 2018 (RM 85-1404/2014-

2018); 

 

▪ Vnitřní směrnici č. 3/2018, Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace 

zřízené městem Sedlčany, která jsou vydávána podle příslušných ustanovení zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

s účinností dnem 19. dubna 2018(RM 85-1405/2014-2018); 

 

▪ dílčí Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2017 u příspěvkových organizací, jejichţ zřizovatelem je město Sedlčany. 



 

 

Jedná se o subjekty: 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram; 

2. základní škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram; Základní umělecká 

škola Sedlčany, Šafaříkova 428; Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070; Školní jídelna 

1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69; Školní jídelna 2. Základní školy 

Sedlčany, Příkrá 67; Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany; Městské muzeum Sedlčany; 

Sportovní areály Sedlčany a Městská knihovna Sedlčany (RM 85-1406/2014-2018); 

 

▪ dílčí účetní závěrky ke dni 31. prosince 2017, a to příspěvkových organizací zřízených 

městem Sedlčany: 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram; 2. základní 

školy - Školy Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram; Základní umělecké školy 

Sedlčany, Šafaříkova 428; Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; Školní jídelny 

1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69; Školní jídelny 2. Základní školy 

Sedlčany, Příkrá 67; Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany; Městského muzea Sedlčany; 

Sportovních areálů Sedlčany a Městské knihovny Sedlčany (RM 85-1407/2014-2018); 

 

▪ návrhy na rozdělení zlepšených hospodářských výsledků dosaţených ke dni 31. prosince 

2017 u vybraných příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany, a to: 1. základní 

školy Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram; Základní umělecké školy Sedlčany, 

Šafaříkova 428; Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; Školní jídelny 1. Základní školy 

Sedlčany, Komenského náměstí 69; Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany; Městského 

muzea Sedlčany; Sportovních areálů Sedlčany a Městské knihovny Sedlčany (RM 85-

1408/2014-2018); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti č. IV-12-6020509/1 Solopysky, 

kNN parc. č. 9/4“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené na základě plné moci ze dne 22. ledna 2018 

společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 

Dobříš, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímţ předmětem je zřízení 

věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 141/6 v k. ú. Solopysky 

u Třebnic,obec Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údrţby a oprav zařízení 

distribuční soustavy, tj. kabelové vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou 

náhradu ve výši 1.000,00 Kč s připočtením příslušné sazby DPH platné ke dni uzavření 

Smlouvy (v souboru výroků usnesení RM 85-1412/2014-2018); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti č. IP-12-6011431/1 Sedlčany, 

Seifertova, kNN parc. č. 780/1“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené na základě plné moci ze dne 22. ledna 

2018 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Dobříš, Průmyslová č. p. 1665, 263 01 

Dobříš, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímţ předmětem je zřízení 

věcného břemene na pozemku v majetku města Sedlčany parc. č. 777/1 v k. ú. a obci 

Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údrţby a oprav zařízení distribuční soustavy, 

tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 

1.000,00 Kč s připočtením příslušné sazby DPH, platné ke dni uzavření Smlouvy (v souboru 

výroků usnesení RM 85-1413/2014-2018); 

 

▪ podnájem bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 5/I. patro) na adrese bytového domu 

Sedlčany, Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem a podnájemcem bytu, a to 

na dobu určitou do dne 31. prosince 2018 (RM 85-1415/2014-2018); 

 



 

 

▪ Příkazní smlouvu, uzavíranou podle ustanovení § 2430 – § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, s příkazníky Mgr. Martinem Svobodou – Advokátní 

kancelář Svoboda, se sídlem Plzeň, Nádrţní 2495/20, 301 00 Plzeň; IČ 45389900 

a Mgr. Vladimírem Kolářem, se sídlem Plzeň, Goethova č. p. 5, 301 00 Plzeň; IČ 71467114, 

jejímţ předmětem je vypracování právního rozboru a stanoviska k problematice výběru 

nejvhodnějšího uchazeče na stavební akci pod názvem „Modernizace přestupního terminálu 

Sedlčany“ (RM 85-1417/2014-2018); 

 

▪ návrh Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce pod názvem „LAS 

Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“ (v souboru výroků usnesení RM 85-1424/2014-

2018); 

 

▪ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti se společností Česká telekomunikační 

infrastruktura, a. s. na přeloţku telekomunikačního vedení na pozemcích parc. č. 2973/7 

a parc. č. 3037/9, v katastrálním území a obci Sedlčany (rozvojová lokalita U Háječku, které 

jsou ve vlastnictví města Sedlčany, a to v předloţeném znění (v souboru výroků usnesení RM 

85-1425/2014-2018); 

 

▪ realizaci prací – dodávku a montáţ zábradlí z nerezových profilů v Nemocnici Sedlčany 

subjektem Jiří Moulík, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879, 264 01 Sedlčany; 

IČ 74459732. Nabídková cena bez DPH činí 124.900,00 Kč; DPH (21 %) činí 26.229,00 Kč, 

tj. cena s DPH činí 151.129,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 85-1426/2014-2018); 

 

▪ realizaci prací spojených s dodávkou a montáţí klimatizace na oddělení NIP Nemocnice 

Sedlčany subjektem Ladislav Štefka-PROBIZ, s. r. o., se sídlem Praha, Štětínská 366/11, 

181 00 Praha 8 – Bohnice. Nabídková cena bez DPH činí 108.050,00 Kč; DPH (21 %) činí 

22.690,50 Kč, tj. cena s DPH činí 130.740,50 Kč (v souboru výroků usnesení RM 85-

1427/2014-2018); 

 

▪ realizaci prací na montáţi zásuvek a osvětlení u lůţek Nemocnice Sedlčany subjektem 

Elektro Tomáš Vanţura, Petrovice – Skoupý č. p. 15, 262 55 Petrovice; IČ 70703132. 

Nabídková cena bez DPH činí 88.695,00 Kč; DPH (21 %) činí 18.625,95 Kč, tj. cena s DPH 

činí 107.320,95 Kč (v souboru výroků usnesení RM 85-1428/2014-2018); 

 

▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 Kč/rok 2018/nemovitost, kde příjemcem je 

osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové 

povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy 

(výše daru činí 800,00 Kč); (RM 85-1430/2014-2018); 

 

▪ jmenovat členem konkursní komise na výběr uvolněné funkce ředitele / ředitelky Základní 

umělecké školy Sedlčany, příspěvkové organizace, a to za zřizovatele subjektu pana 

Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města (předseda) a pana Mgr. Pavla Pínu, člena Rady 

města Sedlčany; dále pozici zastupujícího Krajský úřad Středočeského kraje bude plnit paní 

Mgr. Blanka Suchanová; pozici zastupujícího Českou školní inspekci bude plnit pan Mgr. 

Petr Jiroš, školní inspektor; pozici pedagogického pracovníka Základní umělecké školy 

Sedlčany bude zastupovat paní Vladimíra Severová a pozici odbornice v oblasti státní správy, 

organizace a řízení v oblasti školství bude při řízení plnit Mgr. Vendulka Sosnovcová; 

tajemnicí komise bude paní Dana Číţková (v souboru výroků usnesení RM 85-1431/2014-

2018). 

 



 

 

Rada města Sedlčany doporučila: 

Zastupitelstvu města Sedlčany, aby schválilo přijetí daru od vlastníka darované nemovitosti, 

tj. darování pozemku parc. č. 2972/4, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem vyuţití 

neplodná půda o výměře 251 m
2
 v k. ú. a obci Sedlčany s tím, ţe město Sedlčany v rámci 

realizace stavby „Sedlčany – zastavitelná plocha 5 – III. etapa Na Stínadlech“ vybuduje 

na náklady města v rámci samostatné akce přípojky inţenýrských sítí (voda, kanalizace, plyn) 

pro pozemek parc. č. 2975/2 ve vlastnictví fyzické osoby a zároveň i přípojky uvedených 

inţenýrských sítí pro pozemek parc. č. 2972/2, ve vlastnictví téţe osoby, přičemţ náklady 

vynaloţené na zhotovení přípojek inţenýrských sítí pro pozemek parc. č.  2972/2 budou 

uhrazeny vlastníkem tohoto pozemku (RM 85-1409/2014-2018); 

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany v rámci sjednocení vlastnictví a v zájmu výkonu vlastnických 

práv, následující majetkoprávní vypořádání vlastnických vztahů: 

a) Město Sedlčany souhlasným prohlášením uznává fyzické osobě vlastnictví pozemků 

parc. č. 398 o výměře 952 m
2
 a parc. č. 399 o výměře 635 m

2
, oba druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem vyuţití jiná plocha v k. ú. a obci Sedlčany (výměra celkem 

1587 m
2
), a naopak fyzická osoba stejným aktem uznává městu Sedlčany vlastnictví 

pozemků parc. č. 442, druhem pozemku zahrada o výměře 261 m
2
 a parc. č. 443, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem vyuţití jiná plocha o výměře 1122 m
2
 (výměra 

celkem 1383 m
2
) a to bez finančního vyrovnání; 

Fyzická osoba dále daruje městu Sedlčany pozemky parc. č. 440/1 o výměře 95 m
2
, parc. 

č. 440/2 o výměře 13 m
2
, oba druhem pozemku zahrada, parc. č. 441 o výměře 760 m

2
, parc. 

č. 444 o výměře 91 m
2
, oba druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 446/4 

o výměře 52 m
2
, parc. č. 446/5 o výměře 39 m

2
, parc. č. 446/6 o výměře 7 m

2
, parc. č. 446/7 

o výměře 8 m
2
, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem vyuţití ostatní komunikace 

a parc. č. 3059/3 o výměře 57 m
2
, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem vyuţití jiná 

plocha (výměra celkem činí 1122 m
2
), vše k. ú. a obec Sedlčany a naopak město Sedlčany 

převede do vlastnictví fyzické osoby pozemky zapsané na LV 10001 pro k. ú. a obec 

Sedlčany, a to parc. č. 2487/13 o výměře 1000 m
2
, druhem pozemku orná půda a parc. 

č. 2488/8 o výměře 19 m
2
, druhem pozemku orná půda (jedná se o stavební parcelu v ulici 

Strojírenské v Sedlčanech, vizte geometrický plán pana Ing. Soukupa č. 2359-11/2014 ze dne 

19. března 2014 (celkem výměra činí 1019 m
2
). Na základě výše dohodnuté směny pozemků 

získá město Sedlčany do svého vlastnictví pozemky v hodnotě 640.597,00 Kč o výměře 

1122 m
2
 (vizte znalecký posudek pana č. 5057/27/2017 ze dne 22. srpna 2017) a naopak 

fyzická osoba získá do svého vlastnictví pozemky v hodnotě 509.500,00 Kč o výměře 

1019 m
2
 (viz cena pozemků schválená Zastupitelstvem města Sedlčany pro výstavbu 

rodinných domů), a to bez finančního vyrovnání (v souboru výroků usnesení RM 85-

1410/2014-2018); 

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit směnu pozemků realizovanou mezi městem Sedlčany 

a společností N. L. LIGNUM, a. s. takto:  

a) Společnost N. L. Lignum, a. s., převede do vlastnictví města Sedlčany (resp. smění) 

pozemky, tj. díl „j“ o výměře 11 m
2
, druhem pozemku lesní pozemek, oddělený 

z původního pozemku parc. č. 2263 (vizte geometrický plán č. 2543-82/2017 ze dne 

1. dubna 2018, schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Příbram, dne 10. dubna 2018 pod č. PGP-659/2018-211), pozemek parc. 

č. 2202/3 o výměře 746 m
2
, parc. č. 2202/6 o výměře 124 m

2
, parc. č. 2247/2 o výměře 

236 m
2
, parc. č. 2202/4 o výměře 43 m

2
, díl „a“ o výměře 67 m

2
, oddělený z původního 

pozemku parc. č. 2202/2 (vizte geometrický plán č. 2544-83/2017 ze dne 18. prosince 

2017, schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 



 

 

Příbram dne 28. prosince 2017 pod č. PGP-2101/2017-211) vše druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem vyuţití ostatní komunikace, o celkové výměře 1227 m
2
, které jsou 

zapsány ve veřejném seznamu nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem 

pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram na listu vlastnictví 1736 pro 

k. ú. a obec Sedlčany;  

 

b) Město Sedlčany převede do vlastnictví společnosti N. L. Lignum, a. s. (resp. smění) 

pozemky parc. č. 2264/4 o výměře 43 m
2
, druhem pozemku zahrada, parc. č. 2341/3 

o výměře 76 m
2
, druhem pozemku ostatní plocha, zeleň, díl „c“ o výměře 13 m

2
 oddělený 

z původního pozemku parc. č. 2339/7, díl „d“ o výměře 107 m
2
 oddělený z původního 

pozemku parc. č. 2340/7, díl „e“ o výměře 34 m
2
 oddělený rovněţ z původního pozemku 

parc. č. 2340/7, díl „g“ o výměře 109 m
2
 oddělený z původního pozemku parc. č. 2340/9, 

díl „a“ o výměře 77 m
2
 oddělený z původního pozemku parc. č. 2339/6, vše druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem vyuţití ostatní komunikace (vizte geometrický plán 

č. 2543-82/2017 ze dne 1. dubna 2018, schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Příbram, dne 10. dubna 2018 pod č. PGP-659/2018-211), 

o celkové výměře 459 m
2
, které jsou zapsány ve veřejném seznamu nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram na listu 

vlastnictví 10001 pro k. ú. a obec Sedlčany. 

Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků činící 768 m
2
 bude vyrovnán za jednotkovou 

cenu 100,00 Kč/m
2
, tzn., ţe město Sedlčany uhradí společnosti N. L. Lignum, a. s. částku 

76.800,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 85-1411/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

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

Sedlčany řádně zveřejnil záměr majetkoprávního vypořádání vlastnictví nemovitostí uvedený 

v doporučující části usnesení zn. RM 85-1410/2014-2018 (v souboru výroků usnesení RM 

85-1410/2014-2018); 

 

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

Sedlčany řádně zveřejnil záměr směny pozemků mezi městem Sedlčany a společností N. L. 

Lignum, a. s. (v souboru výroků usnesení RM 85-1411/2014-2018); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku zveřejnit záměr města Sedlčany pronajmout 

nebytové prostory v objektu domu na adrese Sedlčany, Nádraţní č. p. 85, 264 01 Sedlčany, 

a to s ohledem na budoucí ukončení stávajícího smluvního ujednání o uţívání nebytových 

prostor (RM 85-1414/2014-2018); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, realizovat výběrové řízení na zajištění 

nejvhodnějšího dodavatele stavebních prací na akci pod názvem „LAS Taverny – umělé 

povrchy dráhy, sektory“ (v souboru výroků usnesení RM 85-1424/2014-2018); 

 

▪ panu Jiřímu Daňkovi, jednateli Sedlčanských technických sluţeb, s. r. o. neprodleně 

zorganizovat v tzv. reţimu víkendových sluţeb bezodkladné zajištění pořádku (rozumí se 

úklidu odpadků a nečistot) na vyspecifikovaných veřejných prostranstvích v okolí nočních 

provozoven, tj. na veřejných prostranstvích v lokalitě u „Diskotéky Sedlčany“; „U Háječku“ 

a v blízkosti večerky „Ţabka“. (RM 85-1429/2014-2018); 

 

▪ panu Pavlu Bednářovi, řediteli příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany, 

vypracovat dle ustanovení § 6 odst. 2 a následných zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 



 

 

ve znění pozdějších předpisů, Plán rozvoje sportu ve městě Sedlčany, a to v termínu do dne 

16. května 2018 (RM 85-1434/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany stanovila: 

▪ termín pro svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany na dne 14. května 2018 

(pondělí) v čase od 17:00 hod., které se uskuteční ve Společenském sále Kulturního domu 

Josefa Suka Sedlčany(RM 85-1416/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla: 

▪ o výběru uchazeče s nejniţší nabídkovou cenou na stavební akci „Parkoviště u domu 

č. p. 791“, kterou předloţila společnost BES, s.r.o., se sídlem Benešov, Sukova č. p. 625, 

256 01 Benešov, IČ 43792553. Nabídková cena bez DPH činí 1.664.438,70 Kč, DPH 21% 

činí 349.532,13 Kč, cena s DPH je 2.013.970,83 Kč (v souboru výroků usnesení RM 85-

1418/2014-2018); 

 

▪ o výběru uchazeče na stavební akci pod názvem „Rekonstrukce nájezdu na most křiţovatky 

ulice Nádraţní a Pod Potoky“ s nejniţší nabídkovou cenou, kterou předloţila společnost 

Údrţba silnic, s.r.o., se sídlem Osečany č. p. 80, 264 01 Sedlčany; IČ 61681199. Nabídková 

cena bez DPH činí 2.086.167,20 Kč, DPH 21% činí 438.095,20 Kč,cena s DPH je 

2.524.262,82 Kč (v souboru výroků usnesení RM 85-1420/2014-2018); 

 

▪ o výběru uchazeče s nejniţší nabídkovou cenou na stavební akci „Chodník I/18“, kterou 

předloţila společnost Údrţba silnic, s.r.o., Osečany č. p. 80, 264 01 Sedlčany, IČ 61681199, 

a to na stavební akci pod názvem „Chodník I/18“. Nabídková cena bez DPH činí 

536.788,10 Kč, DPH (21%) činí 112.725,50 Kč, tj. cena s DPH činí 649.513,60 Kč 

(v souboru výroků usnesení RM 85-1422/2014-2018). 

 

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

▪ uzavřít smluvní ujednání s uchazečem BES, s.r.o., se sídlem Benešov, Sukova č. p. 625, 

256 01 Benešov, IČ 43792553, na realizaci stavebních prací na akci pod názvem „Parkoviště 

u domu č. p. 791“ (RM 85-1419/2014-2018); 

 

▪ uzavřít smluvní ujednání s uchazečem Údrţba silnic, s.r.o., se sídlem Osečany č. p. 80, 

264 01 Sedlčany; IČ 61681199, na realizaci stavebních prací na akci pod názvem 

„Rekonstrukce nájezdu na most křiţovatky ulice Nádraţní a Pod Potoky v Sedlčanech“ 

(RM 85-1421/2014-2018); 

 

▪ uzavřít smluvní ujednání s uchazečem Údrţba silnic, s.r.o., se sídlem Osečany č. p. 80, 

264 01 Sedlčany; IČ 61681199, na realizaci stavebních prací na akci pod názvem „Chodník 

I/18“ (RM 85-1423/2014-2018); 

 

▪ uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti se společností Česká 

telekomunikační infrastruktura, a. s. na přeloţku telekomunikačního vedení na pozemcích 

parc. č. 2973/7 a parc. č. 3037/9, v katastrálním území a obci Sedlčany (rozvojová lokalita 

U Háječku); (v souboru výroků usnesení RM 85-1425/2014-2018); 

 

▪ vydat jmenovací listiny členům konkursní komise na výběr uvolněné funkce ředitele / 

ředitelky Základní umělecké školy Sedlčany, příspěvkové organizace (v souboru výroků 

usnesení RM 85-1431/2014-2018). 

 



 

 

Rada města Sedlčany doporučila: 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit, a to na návrh pana PaedDr. Jaroslava Nádvorníka, 

názvy ulic v budoucí městské zástavbě Sedlčany, rozvojové lokalitě „U Háječku“; jejich 

pojmenování je Příčovská; Rebcova (Manţelů Rebcových); Pešatova; Balabánova 

a Amerických letců, a to s vymezením hranic podle mapových podkladů (příslušný 

geometrický plán na vyhotovení společných zařízení); (RM 85-1432/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ s realizací projektu podaného v rámci výzvy č. 02_18_063 Šablony II – mimo hlavní město 

Praha, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II v operačním 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehoţ předkladatelem je příspěvková organizace 

města Sedlčany, Základní umělecká škola Sedlčany, Šafaříkova 428, IČ 61904287, 

s maximální částkou rozpočtu na tento projekt ve výši 1.120.600,00 Kč, a to bez poţadavku 

na kofinancování po dobu realizace dvou let (RM 85-1433/2014-2018); 

 

▪ s pronájmem nebytových prostor v podmínkách blíţe specifikovaných předloţeným 

návrhem smluvního ujednání o nájmu v objektu na adrese Sedlčany, Pod Potoky č. p. 123, 

264 01 Sedlčany, uzavíraným mezi správcem objektu, příspěvkovou organizací Sportovní 

areály Sedlčany a podnikající osobou, a to za účelem provozování hostinské činnosti 

(v souboru výroků usnesení RM 85-1435/2014-2018); 

 

▪ s pronájmem blíţe specifikovaného prostranství na pozemku parc. č. 1643/11 v k. ú. a obci 

Sedlčany, za podmínek uvedených v předloţeném návrhu smluvního ujednání o nájmu tohoto 

prostranství, uzavíraným mezi správcem objektu, příspěvkovou organizací Sportovní areály 

Sedlčany a podnikající osobou, a to za účelem provozování mobilního stánku s občerstvením 

(v souboru výroků usnesení RM 85-1435/2014-2018). 

 

 

 

 


