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

č. 11/2018-2022 dne 6. března 2019 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 21 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 20. února 2019 

(RM č. 9/2018-2022) a ze dne 25. února 2019 (RM č. 10/2018-2022) a doplňující zprávu 

o plnění úkolů průběžných (RM 11-166/2018-2022); 

 

▪ zprávu o činnosti a plnění zadaných úkolů spojených se správou majetku města Sedlčany, 

který tvoří komplex sportovních areálů a zařízení a kterou přednesl s vybranými hospodářskými 

a dalšími statistickými ukazateli, údaji a výkony pan Pavel Bednář, ředitel příspěvkové 

organizace města Sedlčany Sportovní areály Sedlčany (RM 11-167/2018-2022); 

 

▪ předběžnou zprávu o výsledcích hospodaření příspěvkové organizace Sportovní areály 

Sedlčany za rok 2018, která je připravena k prověření hospodaření auditorem (RM 11-

168/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit záměr města Sedlčany pronajmout 

nepotřebný pozemek parc. č. 226/2, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 111 m2 

v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, a to za cenu v místě a čase obvyklou ve výši 10,- Kč/m2/rok, 

vlastníkům sousední nemovitosti č. p. 21 v místní části zvané Sestrouň, Na Chalupách (RM 11-

169/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila: 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany přijmout dar, resp. schválit uzavření Darovací smlouvy, a to 

podle nabídky spoluvlastníků pozemku parc. č. 908/25, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití neplodná půda, o výměře 38 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (vizte LV 980 pro k. 

ú. Sedlčany); (RM 11-170/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské 

sítě“, mezi Středočeským krajem, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, jako vlastníkem, resp. 

budoucím povinným z věcného břemene a městem Sedlčany, jako budoucím oprávněným 

z věcného břemene, jejímž předmětem je právo zřídit služebnost na pozemku ve vlastnictví 

Středočeského kraje, a to na pokládku nového kabelu veřejného osvětlení na pozemku parc. 

č. 98 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, včetně výstavby nového stožáru veřejného osvětlení 

na uvedeném budoucím služebném pozemku (RM 11-171/2018-2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti“, mezi 

Středočeským krajem, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, zastoupeným Krajskou správou 

a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem v Praze 5 – Smíchov, 

Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5, jako vlastníkem, resp. budoucím povinným a městem 

Sedlčany, jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit služebnost 

na pozemcích ve vlastnictví Středočeského kraje, a to za účelem realizace stavby „P 10778 

Třebnice u Sedlčan – kabelové vedení VO náves“ na pozemcích parc. č. 759/1 a parc. č. 752/5 

v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, ve vlastnictví budoucího povinného (RM 11-172/2018-2022); 



 

 

 

▪ Žádost fyzické osoby o společný nájem bytu dle ust. § 2270 a § 2271 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, a to bytu o velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 9/III. patro) 

na adrese bytového domu Sedlčany, Západní č. p. 1174, 264 01 Sedlčany, který společně užívá 

s nájemcem bytu (RM 11-173/2018-2022); 

 

▪ prodloužení doby užívání prostor sloužících k podnikání, dislokovaných v administrativní 

budově II. Městského úřadu Sedlčany, na adrese Sedlčany, nám. T. G. Masaryka č. p. 34, 

264 01 Sedlčany, dříve založené Smlouvou o nájmu nebytových prostor ve znění Dodatku č. 3 

s uživatelem panem Ing. Pavlem Neužilem; IČO 64761762, a to za smluvním ujednáním 

definovaných podmínek (Dodatek č. 4; doba užívání do dne 30. června 2020; komerční 

nájemné); (RM 11-174/2018-2022); 

 

▪ návrh Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy 

činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu 

osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2019, 

evidenční číslo Smlouvy poskytovatele: S-0530/SOC/2019, a to ze zdrojů Středočeského kraje. 

Výše dotace činí 1.004.200,00 Kč na rok 2019 (druh služby – pečovatelská služba); (RM 11-

176/2018-2022); 

 

▪ pracovní (služební) cestu I/2019 realizovanou do Spolkové republiky Německo (Bärnau), 

která se uskuteční ve dnech 28. března – 29. března 2019, za účelem účasti na valné hromadě 

Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí (20 členských měst českých a německých) 

s programem jednání zaměřeným na aktivity Společenství v letech 2019 – 2021 spolu s volbou 

představenstva pro toto období. 

Město Sedlčany bude reprezentovat pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města, spolu s paní Bc. 

Markétou Křivskou, vedoucí Turistického informačního centra Sedlčany a paní Janou 

Špalovou, tlumočnicí – překladatelkou (RM 11-178/2018-2022); 

 

▪ zajištění opakovaného podání Žádosti o dotaci na nákup cisternové automobilové stříkačky 

(CAS) pro potřeby hasičské jednotky města Sedlčany (JPO III Sedlčany), a to podle 

akceptované nabídky č. j.: ST/4895/2019, původem od společnosti B&P Research, s. r. o., 

za cenu 15.000,- Kč bez DPH (RM 11-181/2018-2022); 

 

▪ zajištění dvou samostatných výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu pro akci 

„Rozšíření ZŠ Propojení“, konkrétně na „Dodávku IT vybavení“ a na „Dodávku nábytku“, a to 

podle akceptované nabídky č. j.: ST/4984/2019, původem od společnosti B&P Research, s. r. 

o., za cenu 18.000,- Kč bez DPH při předpokládaném rozsahu 25 hodin za jedno výběrové 

řízení (RM 11-183/2018-2022); 

 

▪ Pravidla Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, která budou Sekretariátem 

Městského úřadu Sedlčany zveřejněna ve stanoveném termínu do dne 15. března 2019, a to 

spolu s výzvou určenou občanům města Sedlčany k podávání návrhů projektových záměrů 

na jejich financování (RM 11-184/2018-2022); 

 

▪ 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 6 případů žádostí 

č. j.: SOC/3746/2019; č. j.: SOC/3748/2019; č. j.: SOC/3750/2019; č. j.: SOC/3821/2019; 



 

 

č. j.: SOC/4126/2019 a č. j.: SOC/4176/2019, činí jejich výše 4.800,00 Kč); (RM 11-185/2018-

2022); 

 

▪ finanční podporu z rozpočtu města Sedlčany na  činnost a aktivity v roce 2019 následných 

subjektů, tj. pro subjekt MO ČRS Sedlčany, z. s.; IČO 61101371; (projekt Rybářský kroužek; 

č. j.: MST/3054/2019) v částce 9.250,00 Kč a pro subjekt, Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-

BAEK HOSIN SOOL, z. s.; IČO 70867968; (projekt Bezpečná sportovní výbava; č. j.: 

MST/3495/2019) v částce 17.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 11-186/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany zrušila: 

▪ část přijatého usnesení RM 7-137/2018-2022 ze dne 6. února 2019, a to následovně: 

1. V části označené písm. b) se vypouští část věty, která zní: „a na základě tohoto pořadí 

a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona rozhoduje o výběru dodavatele, kterým je 

TUBEKO SPORT, spol. s r. o.; IČO 49825020, s nabídkovou cenou ve výši 14.223.459,61 Kč 

bez DPH“, a to bez náhrady; 

2. Celá část výroku usnesení pod označením písm. c), a to bez náhrady; 

3. Výrok usnesení RM 7-137/2018-2022 s ohledem na dříve přijaté usnesení RM 10-165/2018-

2022 zní:  

„Rada města Sedlčany v rámci veřejné zakázky na stavební práce „LAS Taverny – umělé 

povrchy dráhy, sektory“, v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), rozhoduje následovně: 

a) bere na vědomí průběh zadávacího řízení a souhlasí s postupem jednání pověřené 

komise a s výsledkem jednání pověřené komise dle Zprávy o hodnocení nabídek ze dne 1. února 

2019; 

b) souhlasí s pořadím nabídek stanoveným pověřenou komisí (RM 11-175/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala souhlas: 

▪ ve smyslu ustanovení § 17a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 

ve znění pozdějších předpisů, s udělením licence k provozování vnitrostátní linkové osobní 

dopravy pro linku 302060 Sedlčany – Petrovice – Milevsko, a to pro dopravce ČSAD 

AUTOBUSY České Budějovice, a. s.; IČO 26060451, který požádal Krajský úřad 

Středočeského kraje o její vydání (RM 11-177/2018-2022); 

 

▪ k zapsání sídla subjektu Veterán klub Sedlčany, o. s.; IČO 22900284, na adresu Sedlčany, 

Karla Hynka Máchy č. p. 651, 264 01 Sedlčany, neboť tento subjekt bude na základě 

uživatelského vztahu objekt na uvedené adrese užívat (pronajímatel Sedlčanské technické 

služby, s. r. o.); (RM 11-179/2018-2022); 

 

▪ s prováděním monitoringu dotačních příležitostí pro město Sedlčany v rozsahu 15 – 25 stran/2 

měsíce v elektronické verzi, a to podle akceptované nabídky č. j.: ST/4983/2019, původem 

od společnosti B&P Research, s. r. o. (2.500,- Kč/1. vydání bez DPH); (RM 11-182/2018-

2022). 

 

Rada města Sedlčany podpořila: 

▪ Žádost o obnovení přímého autobusového spojení Prahy a města Sedlčany přes Neveklov po 

silnici II/105 a současné zřízení přímého autobusového spojení mezi Benešovem a Příbramí 

přes Sedlčany a Neveklov, kterou vypracovala s odůvodněním k zařazení do základní dopravní 

obslužnosti obec Osečany (RM 11-180/2018-2022). 

 


