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

č. 9/2018-2022 dne 20. února 2019 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 13 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 13. února 2019 

(RM č. 8/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 9-152/2018-2022); 

 

▪ zprávu o legislativních podmínkách, působnosti, sociálním prostředí a vývoji sociální 

problematiky ve městě a regionu Sedlčany, v rámci kompetencí a činnosti Městského úřadu 

Sedlčany, Odboru sociálních věcí, v roce 2018 s výhledem činnosti a působnosti na rok 2019 

(RM 9-153/2018-2022); 

 

▪ zprávu o působnosti a činnosti Pečovatelské služby Sedlčany za uplynulý rok 2018 

a výhledech působnosti na rok 2019 (RM 9-154/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ uzavřít Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání situovaných v objektu Sedlčany č. 

p. 159, za účelem poskytování služeb zubní hygieny, s úspěšnou uchazečkou, která podala 

do vyhlášeného oznámení o výběru nejvýhodnější nabídku (RM 9-155/2018-2022); 

 

▪ přidělení bytu (č. 9/III. patro; velikostní kategorie 3+1) v bytovém domě na adrese Sedlčany, 

Na Severním sídlišti II č. p. 659 (RM 9-157/2018-2022); 

 

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

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 5/II. patro), na dobu určitou, tj. ode 

dne 1. dubna do dne 31. prosince 2019 (RM 9-158/2018-2022); 

 

▪ přidělení bytu o velikostní kategorii 0+1 (č. bytu 4/I. patro) v Domově s pečovatelskou 

službou Sedlčany (RM 9-159/2018-2022); 

 

▪ Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 

zařízení a o smlouvě budoucí nájemní (č. 9419000073/2019/4000221344), a to se smluvním 

partnerem GasNet, s. r. o., za účelem budoucí realizace a provozování plynárenského zařízení 

ve prospěch rozvojového projektu na novou městskou zástavbu Sedlčany (lokalita 

„U Háječku“); (v souboru výroků usnesení RM 9-160/2018-2022); 

 

▪ Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 

zařízení a o smlouvě budoucí nájemní (č. 9419000060/2019/4000221159), a to se smluvním 

partnerem GasNet, s. r. o., za účelem budoucí realizace a provozování plynárenského zařízení 

ve prospěch rozvojového projektu na novou městskou zástavbu Sedlčany (lokalita 

„U Háječku“); (v souboru výroků usnesení RM 9-160/2018-2022); 

 

▪ akceptovat nejvýhodnější nabídku uchazeče na vyhotovení díla – Změny č. 1 ÚP města 

Sedlčany, kterým je společnost Atelier T-plan, s. r. o., se sídlem Praha, Sezimova 380/13, 

140 00 Praha 4; IČO  26483734, a to v ceně díla 326.700,00 Kč s DPH (v souboru výroků 

usnesení RM 9-162/2018-2022); 

 



 

 

▪ 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 „Přírodní 

zahrada při 1. ZŠ Sedlčany“ do výše 200.000,00 Kč (RM 9-163/2018-2022); 

 

▪ 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 14 případů činí jejich výše 

11.200,00 Kč); (RM 9-164/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala souhlas: 

▪ k vyhotovení geometrického plánu, kterým bude oddělena zájmová část pozemku parc. 

č. 381/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. a obci 

Sedlčany, u objektu Sedlčany č. p. 66 v ulici Primáře Kareše (RM 9-156/2018-2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 


