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

č. 82/2014-2018 dne 7. března 2018 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 12 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 21. února 2018 

(RM č. 81/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 82-1358/2014-

2018); 

 

▪ Výroční zprávu o činnosti za rok 2017 Městského muzea Sedlčany, příspěvkové organizace 

a informace o plánovaných aktivitách na rok 2018 a dále s akcentem na aktivity zaměřené 

na připomenutí významného výročí „100 let státnosti“ přednesené panem Mgr. Davidem 

Hrochem, ředitelem tohoto subjektu (RM 82-1359/2014-2018); 

 

▪ Výroční zprávu o činnosti a působnosti Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, příspěvkové 

organizace, za uplynulé období roku 2017 a dále informace o výhledu činnosti a připravovaných 

akcích na rok 2018, kterou přednesl pan Ing. Martin Severa, ředitel subjektu (RM 82-

1360/2014-2018); 

 

▪ zprávu z kontrolního dne ve věci plnění smluvních ujednání na vyhotovení žádaného stupně 

projektové dokumentace na rekonstrukci sportovišť LAS Taverny, přednesenou panem 

Ing. Jiřím Burianem, starostou města Sedlčany (RM 82-1362/2014-2018); 

 

▪ předloženou zprávu o hodnocení nabídek na akci, jejímž předmětem je vyhotovení projektové 

dokumentace (stavební část) pod názvem „Rekonstrukce kuchyně 3. MŠ“ (v souboru výroků 

usnesení RM 82-1365/2014-2018); 

 

▪ zprávu z jednání o podmínkách užívání pozemků ve vlastnictví fyzické osoby neziskovým 

subjektem a konečném vypořádání majetkoprávních vztahů s novým vlastníkem pozemků, 

na kterých se nachází softbalové hřiště a jeho zázemí v Luční ulici, Sedlčany. Stávající nabídka 

na vypořádání majetkoprávních vztahů ze strany vlastníka není pro město Sedlčany 

akceptovatelná (RM 82-1367/2014-2018); 

 

▪ zprávu ve věci vypořádání příspěvků z rozpravy a diskuse a dalších podnětů, které byly 

předloženy zastupitelským sborem a občany na veřejném zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany dne 26. února 2018, případně později. Zprávu vypracoval a předložil pan 

Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany (RM 82-1368/2014-2018).  

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ sestavený program Městských slavností ROSA 2018, který navrhla realizovat Kulturní 

a redakční rada a přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany. Městské 

slavnosti ROSA 2018 se uskuteční ve dnech 22. – 24. června 2018 (RM 82-1361/2014-2018); 

 

▪ zahraniční služební cestu realizovanou do Spolkové republiky Německo (Neumarkt in der 

Oberpfalz), která se uskuteční ve dnech 13. dubna 2018 – 14. dubna 2018, a to za účelem účasti 

na valné hromadě Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí – aktivity v letech 2018 – 

2021. Město Sedlčany budou reprezentovat pan Ing. Jiří Burian, starosta města a paní Jana 

Špalová, vedoucí Turistického informačního centra Sedlčany (RM 82-1363/2014-2018); 



 

 

 

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

osoby splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové 

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

a to pro každý schválený dar (případ) samostatně (celkem pro 5 případů č. j.: SOC/4051/2018; 

SOC/4054/2018; SOC/4056/2018; SOC/4059/2018; SOC/4061/2018 činí jejich výše 

4.000,00 Kč); (RM 82-1364/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla:  

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

malého rozsahu, v úplném a účinném znění, o výběru uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou 

ve výši 235.000,00 Kč (zhotovitel není plátce DPH) na akci, jejímž předmětem je vyhotovení 

projektové dokumentace (stavební část) pod názvem „Rekonstrukce kuchyně 3. MŠ“; 

(v souboru výroků usnesení RM 82-1365/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany vydala souhlas k uzavření:   

▪ předloženého návrhu Smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace stavební část 

akce „Rekonstrukce kuchyně 3. MŠ“ (RM 82-1366/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany revokovala: 

▪ své dřívější rozhodnutí označené RM 76-1258/2014-2018 ze dne 13. prosince 2017 (v souboru 

výroků usnesení RM 82-1369/2014-2018). 

  

Rada města Sedlčany uložila Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic: 

▪ zajistit pro potřeby rozhodovacího procesu výkonných orgánů města Sedlčany a jeho 

nastavení dodávku dokumentace tzv. „Koncepční studie na posouzení investiční výstavby 

a provozu Plaveckého bazénu Sedlčany“, a to následným postupem: 

▪ vyhotovit srozumitelnou zadávací dokumentaci k výběru nejvhodnějšího uchazeče; 

▪ zajistit administrativu procesu výběru nejvhodnějšího uchazeče na zhotovení uvedené 

dokumentace;  

▪ za účelem výběru nejvhodnějšího uchazeče oslovit nejméně tři potenciální uchazeče 

s kvalitními referencemi na dodávku uvedené „Koncepční studie“; 

▪ předložit hodnotící zprávu s doporučením k výsledkům výběrového řízení v této věci 

k rozhodnutí Radě města Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 82-1369/2014-2018). 

 

 

 

 


