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

č. 6/2018-2022 dne 23. ledna 2019 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 19 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 9. ledna 2019 

(RM č. 5/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 6-111/2018-2022); 

 

▪ Zprávu pod názvem „Závěrečný účet – Výsledky hospodaření za rok 2018 (ve skladbě 

„Příjmy“; „Výdaje“ včetně příloh a přehledu RO č. 1 – RO č. 9/2018)“. Příjmy dosáhly 

ve sledovaném rozpočtovém období roku 2018 celkové výše 207.763,25 tis. Kč (100,35 %) 

a výdaje celkové výše 179.275,81 tis. Kč (96,61 %). Rozpočet města Sedlčany za rok 2018 byl 

uzavřen jako přebytkový v částce 28.487,44 tis. Kč (RM 6-112/2018-2022); 

 

▪ upravený návrh přeložky kabelového vedení sítí České telekomunikační infrastruktury, a. s. 

včetně cenové nabídky na provedení těchto prací a rozhoduje o uzavření smluvních ujednání se 

zhotovitelem, kterým je Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Praha, Olšanská 

2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov; IČO 04084063. Nabídková cena činí 181.739,37 Kč bez DPH 

(v souboru výroků usnesení RM 6-127/2018-2022); 

 

Rada města Sedlčany uložila:  

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby uživatelům majetku ve vlastnictví města 

Sedlčany, se kterými má město Sedlčany uzavřeny příslušné Nájemní smlouvy, jejichž součástí 

je, mimo jiné, sjednání inflační doložky (především Smlouvy o nájmu nebytových prostor – 

prostory sloužící k podnikání), bylo s účinností dne 1. dubna 2019 aplikováno navýšení 

nájemného o míru inflace uveřejněnou Českým statistickým úřadem za rok 2018, tj. navýšení 

nájemného o 2,1 % (RM 6-113/2018-2022); 

 

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

Sedlčany, záměr zřídit na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 79/5 v k. ú. 

Oříkov, obec Sedlčany, služebnost, která je definována navrhovaným smluvním ujednáním 

(v souboru výroků usnesení RM 6-114/2018-2022); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, opakovaně zveřejnit upřesněný záměr pronájmu 

nebytových prostor – prostory sloužící k podnikání v objektu Sedlčany č. p. 159, a to za účelem 

poskytování služeb zubní hygieny, v souladu s upraveným textem Oznámení, kterým jsou 

definována jednotlivá kritéria veřejné soutěže uchazečů o využívání nebytových prostor 

za shora uvedeným účelem (RM 6-116/2018-2022); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zahájení výběrového řízení za účelem zajištění 

nejvhodnějšího uchazeče na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby pod 

názvem „Datové a hlasové služby pro město Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM 6-

128/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ návrh na uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti“, mezi městem Sedlčany, jako vlastníkem, 

resp. povinným a společností Vodafone Czech Republic, a. s., se sídlem Praha, nám. Junkových 

2808/1, 155 00 Praha 5, jako oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit služebnost 



 

 

na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 79/5 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, 

za účelem zřízení vedení a údržby elektrického kabelu (elektro přípojka) k zařízení veřejné sítě 

elektronických komunikací oprávněného, které se nachází na pozemku parc. č. 118 v k. ú. 

Oříkov, obec Sedlčany, a to v rozsahu, který je stanoven geometrickým plánem č. 198-

1286/2017 ze dne 25. dubna 2017 (v souboru výroků usnesení RM 6-114/2018-2022); 

 

▪ Žádost zpracovatele projektové dokumentace (Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., 

která jedná v zastoupení investora – města Bystřice), aby stavba obecního vodovodu v osadě 

Líšno byla připojena na „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“, jehož vlastníkem je město 

Sedlčany. Toto vyjádření vlastníka stavby je vydáváno v souladu s usnesením Rady města 

Sedlčany č. RM 81-1354/2014-2018 ze dne 21. února 2018 (RM 6-115/2018-2022); 

 

▪ Žádost o použití finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele, respektive o využití části 

finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem na provoz příspěvkové organizace, tj. 

1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram; IČO 47074299, 

na profinancování nákladů spojených se zapojením subjektu do projektu pod názvem „Šablony 

pro 1. ZŠ Sedlčany II“ (RM 6-119/2018-2022); 

 

▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 Kč/rok 2019/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 26 případů činí jejich výše 

20.800,00 Kč); (RM 6-120/2018-2022); 

 

▪ uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě 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. Předmětem tohoto 

Dodatku je zohlednění změn podmínek a stavu na trhu za dobu průtahů v zadávacím řízení (RM 

6-122/2018-2022); 

 

▪ uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany“ se subjektem 

S-B, s. r. o., Sedlčany, Husova č. p. 332, 264 01 Sedlčany; IČO 25652362, který předložil 

nabídkovou cenu ve výši 5.478.806,15 Kč bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 6-

124/2018-2022); 

 

▪ předloženou zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby 

pod názvem „Datové a hlasové služby pro město Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM 

6-128/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala souhlas:  

▪ se zapojením 1. základní školy Sedlčany, příspěvkové organizace města Sedlčany, se sídlem 

Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68, 264 01 Sedlčany; IČO 47074299, do projektu Středočeského 

fondu sportu, volného času a primární prevence KÚSK pod názvem projektu „Podpora primární 

prevence na 1. ZŠ Sedlčany“ (RM 6-117/2018-2022); 

 

▪ s přijetím účelového daru ve výši 50.000,00 Kč na realizaci dvou celoškolních seminářů 

pro pedagogy, a to za smluvních podmínek definovaných Darovací smlouvou, která je 

uzavírána mezi dárcem – Nadací České spořitelny a obdarovaným – 2. základní škola – Škola 



 

 

Propojení Sedlčany, se sídlem Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany; IČO 48954004 (RM 6-

118/2018-2022); 

 

▪ s navrženými úpravami a dalším postupem projekčních prací dle předložených návrhů 

pro případ řešení Městského parku Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 6-125/2018-

2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla: 

▪ o výběru zhotovitele akce „Modernizace přestupního terminálu města Sedlčany, DIO“, kterým 

je Údržba silnic, s. r. o.; IČO 61681199, za cenu 290.469,65 Kč bez DPH, tj. 351.468,28 Kč vč. 

DPH (v souboru výroků usnesení RM 6-121/2018-2022); 

 

▪ o zadání služby výkonu právního zastupování města Sedlčany advokátní kanceláři Svoboda, 

Nádražní 2495/20, 301 00 Plzeň, ev. č. 15094, a to za smluvních podmínek uvedených 

v předložené nabídce, ve sporu spol. Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s. s Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže (RM 6-123/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany zrušila: 

▪ usnesení označené značkou RM 93-1610/2014-2018 ze dne 5. září 2018, které bylo přijato 

ve věci zajištění stavební akce „Realizace překládky sítě elektronických komunikací“ (RM 6-

126/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany ustanovila: 

▪ komisi pověřenou k posouzení doručených nabídek na veřejnou zakázku pod názvem „Datové 

a hlasové služby pro město Sedlčany“. Komise bude pracovat ve složení Ing. Miroslav Hölzel; 

pan Václav Pištěk a Ing. Vojtěch Hlaváček. Náhradníky jsou Ing. Jiří Burian; Ing. Aneta 

Šnellerová a pan Martin Petržílka (RM 6-129/2018-2022). 

 

 

 

 


