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

č. 8/2018-2022 dne 13. února 2019 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 8 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 6. února 2019 

(RM č. 7/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 8-144/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila:  

▪ předložit k řádnému projednání a schválení Zastupitelstvu města Sedlčany návrh rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2019. Příjmy a výdaje po zapojení rezerv ve výši 28.487,44 tis. Kč 

k vyrovnání rozpočtu jsou navrhovány ve výši 276.693,00 tis. Kč (RM 8-145/2018-2022); 

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru registrační číslo 

99017687049, která je uzavřena s Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. 

p. 969, 114 07 Praha; IČO 45317054, na financování akce „Modernizace přestupního terminálu 

Sedlčany“ (RM 8-146/2018-2022); 

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit Odpisový plán města Sedlčany na rok 2019. Určená 

výše odpisů dlouhodobého majetku je ve smyslu ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého 

majetku a přílohy č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových 

skupin vycházejících z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl „CZ-

CC“. Způsob odepisování – rovnoměrný (RM 8-147/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ návrh programu 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 

– 2022, které bude svoláno na den 25. února 2019 v čase od 17:00 hod. do Společenského sálu 

KDJS Sedlčany (RM 8-148/2018-2022); 

 

▪ Dodatek č. 6 ke Smlouvě o komplexním provozování veřejného vodovodu a kanalizace, 

který je uzavírán s provozovatelem 1. SčV, a. s., se sídlem Praha, Ke Kablu č. p. 971, 100 00 

Praha 10; IČO 47549793, jehož předmětem je úprava nájemného za užívání Městské vodovodní 

a kanalizační infrastruktury na rok 2019 ve výši 1.441.000,00 Kč s připočtením DPH (RM 8-

149/2018-2022); 

 

▪ převod finančních prostředků z Rezervního fondu Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové 

organizace; IČO 72554541, za účelem pokrytí ztrát ve výsledku hospodaření za rok 2018 

v částce 11.407,20 Kč, a to postupem založeným ustanovením § 30 odst. 2 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

(RM 8-150/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala souhlas: 

▪ s uzavřením Nájemní smlouvy za účelem užívání smluvně vyspecifikovaného prostoru – 

jedné místnosti v prvním patře budovy Sokolovny Sedlčany č. p. 150, a to v souladu s Žádostí 

pronajímatele, Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace; IČO 72554541, která 

prostor za smluvních podmínek poskytne do užívání smluvním ujednáním identifikované 

fyzické osobě (RM 8-151/2018-2022). 


