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

č. 12/2018-2022 dne 20. března 2019 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 15 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. března 2019 

(RM č. 11/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 12-187/2018-

2022); 

 

▪ Výroční zprávu o činnosti za rok 2018 Městského muzea Sedlčany, příspěvkové organizace 

a informace o plánovaných aktivitách na rok 2019, přednesené panem Mgr. Davidem Hrochem, 

ředitelem tohoto subjektu (RM 12-188/2018-2022); 

 

▪ Výroční zprávu o činnosti a působnosti Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, příspěvkové 

organizace, za uplynulé období roku 2018 a dále informace o výhledu činnosti 

a připravovaných akcích na rok 2019, kterou přednesl pan Ing. Martin Severa, ředitel subjektu 

(RM 12-189/2018-2022); 

 

▪ Výroční zprávu o činnosti za rok 2018 Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace 

a informace o plánovaných aktivitách na rok 2019, přednesenou paní Blankou Tauberovou, 

ředitelkou tohoto subjektu (RM 12-190/2018-2022); 

 

▪ sestavený program Městských slavností ROSA 2019, který navrhla realizovat Kulturní komise 

a přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany. Městské slavnosti ROSA 2019 

se uskuteční ve dnech 21. – 23. června 2019 (RM 12-191/2018-2022); 

 

▪ uzavření Dohody o postoupení Nájemní smlouvy uzavřené mezi stávajícími nájemci a novým 

nájemcem a městem Sedlčany, jako pronajímatelem, na základě které je se souhlasem města 

Sedlčany novým nájemcem bytu (jednotky č. 1175/4 o velikosti 4+1) v ulici Západní 

v Sedlčanech syn dosavadních nájemců (v souboru výroků usnesení RM 12-192/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ Žádost stávající uživatelky o výměnu ubytovací jednotky č. 7/II. patro v bytovém domě 

na adrese Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany, a to za nově opravenou ubytovací 

jednotku č. 2/II. patro s tím, že dosud obývaná ubytovací jednotka č. 7/II. patro bude řádně 

předána městu Sedlčany prostřednictvím Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o., a to za účelem 

její celkové rekonstrukce (RM 12-193/2018-2022); 

 

▪ přidělení uvolněného bytu velikostní kategorie 3+1 (č. bytu 9/III. patro) na adrese bytového 

domu Sedlčany, Na Severním sídlišti II/659, 264 01 Sedlčany, a to fyzické osobě, která dosud 

obývá nevyhovující byt v ulici Nádražní č. p. 85 v Sedlčanech (RM 12-194/2018-2022); 

 

▪ finanční podporu akce „Pálení čarodějnic 2019“ (limit podpory do 15.000,- Kč; dne 30. dubna 

2019) a akce Dětský den (limit podpory do 5.000,- Kč; dne 4. května 2019 od 13:00 hod. 

do 17:00 hod.), jejichž pořadatelem je SDH II Sedlčany (RM 12-196/2018-2022); 

 

▪ objednat zpracování a aktualizaci plánu BOZP pro fázi přípravy a pro fázi realizace, včetně 

přípravy ohlášení na Oblastní inspektorát práce, a to na investiční akci pod názvem „Přístavba 



 

 

2. základní školy Propojení“ v souladu s akceptovanou nabídkou N01/03/2019 od subjektu 

Poradenská a konzultační činnost; IČO 03708489, za konečnou cenu 15.000,- Kč (RM 12-

197/2018-2022); 

 

▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 Kč/rok 2019/nemovitost, kde příjemcem je 

osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové 

povinnosti za komunální odpad. Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy 

(případ žádosti č. j.: SOC/4808/2019; výše daru činí 800,00 Kč); (RM 12-199/2018-2022); 

 

▪ návrh jmenovat paní Danu Čížkovou na uvolněnou pozici vedoucí Odboru školství 

a památkové péče na Městském úřadu Sedlčany, a to s účinností dne 21. března 2019 (RM 12-

200/2018-2022); 

 

▪ Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka pod názvem „Změna č. 1 Územního 

plánu Sedlčany“, prováděná podle ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění 

pozdějších předpisů, a to s vybraným dodavatelem Atelier T-plan, s. r. o.; IČO 26483734 (RM 

12-201/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doplnila:  

▪ personální zastoupení města Sedlčany na služební cestě I/2019, realizované do Spolkové 

republiky Německo (Bärnau) o pana Ing. Jiřího Buriana (RM 12-195/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ s udělením licence k provozování zvláštní linkové osobní dopravy pro linku 309004 Dobříš, 

Bobcat – Sedlčany a zpět, a to pro dopravce Autobusová a nákladní doprava, Pavel Čapek; se 

sídlem kpt. Olesinského č. p. 293, 261 01 Příbram II; IČO 61656861, který požádal Krajský 

úřad Středočeského kraje o její vydání (RM 12-198/2018-2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


