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

č. 7/2018-2022 dne 6. února 2019 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 14 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 23. ledna 2019 

(RM č. 6/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 7-130/2018-2022); 

 

▪ průběh zadávacího řízení a zprávu pověřené komise o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

na stavební práce „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“ (v souboru výroků usnesení 

RM 7-137/2018-2022). 

  

Rada města Sedlčany doporučila:  

▪ zapracovat do návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, a to za účelem podpory činnosti 

subjektu TOULAVA, o. p. s., na propagaci regionu, částku ve výši 15.000,00 Kč (RM 7-

131/2018-2022); 

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit přímý prodej pozemku parc. č. 251/8, druhem 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m2 v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, žadateli 

AUTODROM Sedlčany, s. r. o., jehož stavba občanské vybavenosti bez č. p. / č. ev. (tribuna 

v areálu Sedlčanská kotlina) se nachází na uvedeném pozemku, za jednotkovou cenu 

400,00 Kč/m2 (v souboru výroků usnesení RM 7-132/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ Žádost Sdružení obcí Sedlčanska o pronájem veřejného prostranství na náměstí 

T.  G. Masaryka v Sedlčanech, a to ve dnech 30. března, 15. června, 21. září a 14. prosince 

2019, za účelem pořádání tzv. „Farmářských trhů Sedlčany“ (RM 7-133/2018-2022); 

 

▪ uzavření Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě, na adrese Sedlčany, Strojírenská 

č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 5/II. patro), a to s žadatelkou, trvale bytem Kosova 

Hora, na dobu určitou, tj. ode dne 1. března do dne 31. května 2019 (RM 7-134/2018-2022); 

 

▪ přidělení bytu o velikostní kategorii 0+1 (č. bytu 6/I. patro – bezbariérová byt. jednotka) 

v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 173, 

264 01 Sedlčany, a to potřebné osobě, dosud trvale bytem Sedlčany (RM 7-135/2018-2022); 

 

▪ „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ uzavíranou mezi subjektem Česká 

telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov; IČO 

04084063, jako budoucím oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím obtíženým, jejíž 

předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, 

tj.  parc.  č. 3035/4, parc. č. 218/2 a parc. č. 1639/4 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem 

zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační 

sítě, za jednorázovou náhradu ve výši 3.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 7-

136/2018-2022); 

 

▪ Žádost o použití finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele 2. základní školy – Školy 

Propojení Sedlčany, Příkrá 67, 264 01 Sedlčany; IČO 48954004, na profinancování nákladů 

spojených se zapojením subjektu do projektu pod názvem „Šablony pro 2. ZŠ Propojení II“ 



 

 

v roce 2019, a to za podmínek zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (RM 7-140/2018-2022); 

 

▪ 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 11 případů činí jejich výše 

8.800,00 Kč); (RM 7-141/2018-2022); 

 

▪ Smlouvu o poskytnutí technického zařízení a instalace systému určeného pro zpracování 

digitalizovaných fotografií a podpisů na podporu činnosti výkonu přenesené působnosti 

na úseku registru řidičů a řidičských oprávnění, která je uzavírána s CENDIS, s. p.; IČO 

00311391 (RM 7-142/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ s pořadím nabídek stanoveným pověřenou komisí na veřejnou zakázku na stavební práce 

„LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“ a doporučením výběru dodavatele stavby, 

kterým je TUBEKO SPORT, spol. s r. o.; IČO 49825020, za nabídkovou cenou ve výši 

14.223.459,61 Kč bez DPH; (v souboru výroků usnesení RM 7-137/2018-2022); 

 

▪ s realizací a financováním akce s názvem „Sportovně rekreační zóna Luční ul., Sedlčany“ 

v Národním programu podpory ČR v regionech; Podprogram Rozvoj základní a doprovodné 

infrastruktury cestovního ruchu, výzva: 1/2019/117D72100 (RM 7-138/2018-2022); 

 

▪ s výběrem zhotovitele akce „Výměna oken BD č. p. 1172 – 5“, kterým je firma Jiří Moulík – 

montáže; IČO 74459732, za cenu 934.078,00 Kč bez DPH, tj. 1.074.190,00 Kč vč. DPH 

(v souboru výroků usnesení RM 7-139/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany stanovila: 

▪ termín pro svolání 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 

2018 – 2022 na pondělí dne 25. února 2019 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční ve Společenském sále KDJS Sedlčany (RM 7-

143/2018-2022). 

 

 


