Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 80/2014-2018 dne 7. února 2018
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 9 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 24. ledna 2018
(RM č. 79/2014-2018) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 80-1331/20142018);
Rada města Sedlčany doporučila:
▪ předložit k řádnému projednání a schválení Zastupitelstvu města Sedlčany návrh rozpočtu
města Sedlčany na rok 2018. Příjmy a výdaje po zapojení rezerv ve výši 26.096,00 tis. Kč
k vyrovnání rozpočtu jsou navrhovány ve výši 189.245,00 tis. Kč (80-1332/2014-2018);
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit převod vlastnického práva (vydržení) k pozemku parc.
č. 723/24, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře
21 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 723/5 a převod vlastnického práva
(vydržení) k pozemku parc. č. 2940/135, druhem orná půda, způsobem využití ZPF o výměře
28 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 2940/8, vše v k. ú. a obci Sedlčany
(vizte geometrický plán pana Martina Komárka, Zduchovice č. p. 71, 262 63 Kamýk
nad Vltavou, č. 2553-161/2017 ze dne 13. prosince 2017), a to v souladu s ustanovením § 1089
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů s tím, že město
Sedlčany převede vlastnické právo k uvedeným pozemkům do podílového spoluvlastnictví
dvou fyzických osob (id. 1/3 a id. 2/3 předmětných pozemků o celkové výměře 49 m2);
(v souboru výroků usnesení RM 80-1334/2014-2018);
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru ekonomickému, v termínu nejpozději do uplynutí dne
9. února 2018 zajistit na úřední desce Městského úřadu Sedlčany (jak v listinné tak elektronické
verzi) zveřejnění návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 (RM 80-1333/2014-2018);
▪ ustanovené a pověřené hodnotící komisi na veřejnou zakázku na stavební práce „Modernizace
přestupního terminálu Sedlčany“ neprodleně zahájit řízení o novém posouzení a hodnocení
doručených nabídek, a to s účastí přizvaných renomovaných odborníků z odvětví stavebnictví,
ekonomika – tvorba cen (v souboru výroků usnesení RM 80-1338/2014-2018).
Rada města Sedlčany zrušila:
▪ své původní usnesení o prodeji pozemku ze dne 7. června 2017 označené č. RM 641014/2014-2018, a to v plném rozsahu (v souboru výroků usnesení RM 80-1334/2014-2018);
▪ své dřívější usnesení označené RM 73-1215/2014-2018, a to pouze v části bodu, který je
označen číslem „3.“, kterým bylo rozhodnuto o vyloučení vybraného dodavatele Chládek &
Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, právní forma: akciová
společnost; IČ 62743881; dále číslem „4“, kterým bylo rozhodnuto o zrušení předchozího
rozhodnutí uvedené v souboru výroků usnesení č. RM 70-1173/2014-2018 ze dne 4. října 2017
vydané o výběru dodavatele Chládek & Tintěra, a. s., se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01
Litoměřice, právní forma: akciová společnost; IČ 62743881 a číslem „5.“, kterým bylo dříve
rozhodnuto o novém výběru dodavatele – „SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, správce

SLÁDEK GROUP, a. s., se sídlem Jana Nohy č. p. 1 441, 256 01 Benešov, právní forma:
akciová společnost; IČ 46356886; společník POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, se sídlem
Nádražní č. p. 25, 252 63 Roztoky, právní forma: akciová společnost; IČ 25606468, a to bez
náhrady, vše v rámci zpracování administrace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM 801338/2014-2018).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ Žádost fyzické osoby, trvale bytem Sedlčany, o společný nájem bytu podle ustanovení § 2270
a § 2271 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to bytu
o velikostní kategorii 1+1 (č. bytu 8/podkroví) na adrese Sedlčany, Západní č. p. 1172, 264 01
Sedlčany, který společně užívá s nájemcem bytu, svoji matkou (RM 80-1335/2014-2018);
▪ Provozní řád administrativních budov Městského úřadu Sedlčany (nám. T. G. Masaryka č.
p. 32, nám. T. G. Masaryka č. p. 34, Nádražní č. p. 336), který spolu s přílohami sestavil pan Jan
Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení. Účinnost Provozního řádu nastává dnem 1. března
2018 (RM 80-1336/2014-2018);
▪ 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 17 případů činí jejich výše
13.600,00 Kč; č. j.: SOC/2010/2018; SOC/1986/2018; SOC/2200/2018; SOC/2327/2018;
SOC/2328/2018; SOC/1204/2018; SOC/2199/2018; SOC/2490/2018; SOC/2721/2018;
SOC/2720/2018; SOC/2719/2018; SOC/2718/2018; SOC/2489/2018; SOC/1990/2018;
SOC/1989/2018; SOC/2933/2018; SOC/2932/2018); (RM 80-1337/2014-2018);
▪ upravený návrh programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které bude
svoláno na dne 26. února 2018 v čase od 17:00 hod., a to do Společenského sálu Kulturního
domu Josefa Suka Sedlčany (RM 80-1339/2014-2018).

