Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 2/2018-2022 dne 28. listopadu 2018
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 17 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. listopadu
2018 (RM č. 1/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 2-32/20182022);
▪ přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města
Sedlčany na rok 2018 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I. – X. / 2018)
s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 31. října 2018 ve výši 169.602,63 tis. Kč,
což představuje 86,98 % plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni
31. října 2018 ve výši 131.177,92 tis. Kč, což představuje 67,27 % schváleného předpokladu
rozpočtu (RM 2-33/2018-2022);
▪ výsledky provedeného odborného posouzení a stanovení přepočtových koeficientů
na jednotlivé technologické celky stavby „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“
zpracované k tomu způsobilým subjektem Flagro, a. s. (IČO 28644344); (v souboru výroků
usnesení RM 2-41/2018-2022);
▪ účelné a důvodné využití Fondu investic příspěvkové organizace Mateřské školy Sedlčany,
Šafaříkova 1070, 264 01 Sedlčany, ve výši 44.209,00 Kč na pořízení kopírovacího stroje
pro potřeby Centrálního pracoviště Mateřské školy Sedlčany (RM 2-46/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 7/2018, a to v plném rozsahu všech aktuálních
a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je navýšení příjmů rozpočtu
města Sedlčany na rok 2018 o částku ve výši 2.676,00 tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu města
Sedlčany na rok 2018 o částku ve výši 696,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit
celkem 197.664,00 tis. Kč; výdaje budou činit celkem 195.684,00 tis. Kč. Rozpočet
po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2018
včetně dříve provedených rozpočtových změn bude přebytkový částkou 1.980,00 tis. Kč (RM
2-34/2018-2022);
▪ uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu věci nemovité s nájemcem, tj. Zdravotnickou
záchrannou službou Středočeského kraje, která byla uzavřena dne 27. února 2015 na pronájem
nebytových prostor (garáž) na pozemku parc. č. 103/59 o výměře 32 m2 v k. ú. a obci Sedlčany
(v areálu Nemocnice Sedlčany). Původní doba trvání uživatelského vztahu, která končí dne
31. prosince 2018 se tímto s účinností ode dne 1. ledna 2019 prodlužuje o dva roky, tj. do dne
31. prosince 2020 (RM 2-36/2018-2022);
▪ návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, na personální obsazení Komise
pro vyřazování a likvidaci přebytečného a neupotřebitelného majetku a dále složení Komise
pro otevírání obálek s nabídkami na prodej majetku města na volební období 2018 – 2022.
Komise pro vyřazování a likvidaci přebytečného a neupotřebitelného majetku bude pracovat
ve složení – Mgr. Zdeněk Šimeček; Ing. František Hodys a pan Petr Kuthan.

Komise pro otevírání obálek s nabídkami na prodej majetku města bude pracovat ve složení –
Mgr. Zdeněk Šimeček; pan Daniel Hamberger a paní Lenka Havlová. Náhradníky na obsazení
Komise pro otevírání obálek s nabídkami na prodej majetku města jsou pan Petr Kuthan
a paní Miluše Kaderková (RM 2-37/2018-2022);
▪ prodloužení doby trvání podnájmu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 34/IV. patro)
na adrese bytového domu Sedlčany, U Školky č. p. 739, 264 01 Sedlčany, mezi nájemcem bytu
a podnájemcem bytu, trvale bytem Votice, a to na dobu určitou ode dne 1. ledna 2019 do dne
31. prosince 2019 (RM 2-38/2018-2022);
▪ uzavření nově založené Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany, na adrese
Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 2/III. patro), a to s FO,
trvale bytem Sedlčany, na dobu určitou, tj. ode dne 1. prosince 2018 do dne 28. února 2019
(RM 2-39/2018-2022);
▪ prodloužení dříve založené Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě na adrese
Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 2/IV. patro), a to s FO,
trvale bytem tamtéž, na dobu určitou, tj. ode dne 1. ledna 2019 do dne 31. prosince 2019 (RM
2-40/2018-2022);
▪ uzavření Smlouvy o dílo na akci „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ se subjektem
„SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL“, správce SLÁDEK GROUP, a. s., se sídlem
Benešov, Jana Nohy č. p. 1 441, 256 01 Benešov, právní forma: akciová společnost; IČO
46356886; společník POHL cz, a. s., odštěpný závod Roztoky, Nádražní č. p. 25, 252 63
Roztoky, právní forma: akciová společnost; IČO 25606468, který předložil nabídkovou cenu
ve výši 43.928.760,00 Kč bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 2-41/2018-2022);
▪ návrh Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce pod názvem „LAS Taverny
– umělé povrchy dráhy, sektory“ (RM 2-42/2018-2022);
▪ ustanovit komisi pověřenou k úkonům zadavatele dle ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro výběr dodavatele stavby
pod názvem „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“, která bude pracovat ve složení:
Mgr. Hynek Fajmon, Ing. Eva Kropáčková, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. Tomáš Langer
a Ing. Martin Havel.
Náhradníky jsou Bc. Věra Greifová, paní Eva Boušková, Ing. Jiří Burian, Ing. František Hodys
a Ing. Aneta Šnellerová (RM 2-44/2018-2022);
▪ navýšení limitu nákladů na platy včetně ostatních osobních nákladů na rok 2018 o částku
ve výši 130.000,00 Kč ze stanovené (dříve rozpočtem schválené) výše příspěvku pro případ
příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany, se sídlem Sedlčany, nám. T. G. Masaryka
č. p. 34. 264 01 Sedlčany; IČO: 72554541. Celková, Zastupitelstvem města Sedlčany dříve
schválená, výše příspěvku se touto úpravou nemění (RM 2-45/2018-2022);
▪ účast dvou zástupců Turistického informačního centra Sedlčany na akci – veletrh GO
a REGIONTOUR v Brně rok 2019, která se uskuteční ve dnech 17. – 20. ledna 2019,
za exkluzivních podmínek definovaných Asociací turistických informačních center ČR, jejíž
členem je Turistické informační centrum Sedlčany, a to za účelem prezentace města a regionu
Sedlčany (RM 2-47/2018-2022);

▪ konkretizaci návrhu smluvních podmínek na odběry elektrické energie na nadcházející období
roku 2019 se stávajícím smluvním partnerem, kterým je ČEZ Prodej, s. r. o., se sídlem
společnosti Praha 4, Duhová 1/425, 140 53 Praha; IČO 27232433; DIČ CZ 27232433, a to pro
případ města Sedlčany a vybraných příspěvkových organizací (v souboru výroků usnesení RM
2-48/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila:
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit v souladu s Nařízením vlády č. 202/2018 Sb., kterým
se mění Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů, návrh, aby počínaje dnem 1. ledna 2019, případně pozdějším
dnem složení slibu zastupitele, pobírali členové Rady města Sedlčany odměnu ve výši
6.000,00 [Kč/měsíc]; předsedové výborů Zastupitelstva města Sedlčany a předsedové komisí
Rady města Sedlčany, kteří jsou zastupiteli města, odměnu ve výši 2.300,00 [Kč/měsíc];
zastupitelé, kteří budou rovněž členy výborů, členy komisí nebo členy zvláštního orgánu,
odměnu ve výši 1.600,00 [Kč/měsíc]; členové zastupitelstva, kteří nebudou mít žádných dalších
funkcí (rozumí se funkce člena výboru, komise nebo člena zvláštního orgánu) odměnu ve výši
1.100,00 [Kč/měsíc]. V případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi
Zastupitelstva města Sedlčany měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší
odměna (RM 2-35/2018-2022).
Rada města Sedlčany pověřila:
▪ pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřením Smlouvy o dílo na stavební práce
„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ s vybraným dodavatelem „SDRUŽENÍ
SEDLČANY TERMINÁL“ včetně Protokolu o zahájení jednání o Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo (v souboru výroků usnesení RM 2-41/2018-2022);
▪ pana Ing. Jiřího Buriana, člena Rady města Sedlčany, jednáním o Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo na stavební práce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, a to v rozsahu
odpovídajícímu předložené kalkulaci do max. výše nárůstu o 15 % podle znaleckého posudku
a pravidel poskytovatele dotace (IROP); (v souboru výroků usnesení RM 2-41/2018-2022);
▪ pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřením smluvního ujednání na rok 2019
s dodavatelem elektrické energie pro města Sedlčany a vybrané příspěvkové organzace, kterým
je ČEZ Prodej, s. r. o., se sídlem společnosti Praha 4, Duhová 1/425, 140 53 Praha; IČO
27232433 (v souboru výroků usnesení RM 2-48/2018-2022).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, realizovat výběrové řízení na zajištění
nejvhodnějšího dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „LAS Taverny
– umělé povrchy dráhy, sektory“ (RM 2-43/2018-2022).

