
   

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

č. 14/2018-2022 dne 17. dubna 2019 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 32 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 3. dubna 2019 

(RM č. 13/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 14-220/2018-

2022); 

 

▪ zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 

2019 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I. – III. / 2019) s tím, že rozpočtové 

příjmy jsou ke dni účetní závěrky 31. března 2019 ve výši 80.763,18 tis. Kč, což představuje 

29,19 % plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) jsou ke dni 31. března 2019 

ve výši 42.295,89 tis. Kč, což představuje 15,29 % schváleného předpokladu rozpočtu (RM 14-

221/2018-2022); 

 

▪ Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany 

za uplynulé hospodářské období ode dne 1. ledna 2018 do dne 31. prosince 2018 se závěrečným 

výrokem auditora – bez výhrad, chyb a nedostatků (v souboru výroků usnesení RM 14-

223/2018-2022); 

 

▪ výsledky poptávkového řízení na zlevnění pojištění vozidel města Sedlčany (v souboru výroků 

usnesení RM 14-224/2018-2022); 

 

▪ předložené nabídky na práce koordinátora BOZP na investiční akci „LAS Taverny – umělé 

povrchy dráhy, sektory“ (v souboru výroků usnesení RM 14-237/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila:  

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 

hospodaření města Sedlčany za uplynulé hospodářské období ode dne 1. ledna 2018 do dne 

31. prosince 2018 (v souboru výroků usnesení RM 14-223/2018-2022); 

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit k realizaci Rozpočtové opatření č. 1/2019, kterým je 

navrhováno zvýšení příjmů schváleného rozpočtu o částku ve výši 11.025,- tis. Kč a zvýšení 

výdajů schváleného rozpočtu o částku ve výši 9.500,- tis. Kč, čímž budou navýšeny celkové 

předpokládané příjmy rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 na částku 287.718,- tis. Kč 

a celkové předpokládané výdaje na částku 286.193,- tis. Kč. Rozpočet bude přebytkový 

částkou ve výši 1.525,- tis. Kč (RM 14-222/2018-2022); 

 

▪ reflektovat na tzv. produkt „Flotila“ na pojištění vozidel města Sedlčany od pojišťovny 

ČSOB, a. s. za celkové pojistné ve výši 93.771,- Kč/rok (v souboru výroků usnesení RM 14-

224/2018-2022);  

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany realizovat majetkoprávní vypořádání podílového 

spoluvlastnictví (město Sedlčany vlastní id. 3/20) pozemku parc. č. 332, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, k. ú. a obec Sedlčany, v lokalitě 

Komenského náměstí, a to záměrem s finančním plněním učiněným nad nově vyhotoveným 



 

 

GP č. 2614-318/2018, kterým při jeho vypořádání bude město Sedlčany vlastníkem pozemku 

parc. č. 332/2 (chodník; bezúplatný převod vlastnictví) a vlastníkem pozemku 332/4 (ostatní 

DI; ostatní komunikace; veřejné prostranství; koupě podílu id. ¼ nemovitosti), a to za splnění 

dalších souvztažností uvedených v záměru a návrhu Dohody podílových spoluvlastníků (RM 

14-230/2018-2022); 

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit nově upravenou obecně závaznou vyhlášku města 

Sedlčany č. 1/2019 o stanovení kratší doby nočního klidu, kterou se počet dnů s kratší dobou 

nočního klidu rozšiřuje o dva za účelem večerního promítání (Putovní letní kino); (RM 14-

251/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:  

▪ s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 1811/2, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití neplodná půda o výměře 175 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (ulice Nádražní) 

s tím, že nebude hradit zbytečně vynaložené náklady ČR ve výši 3.000,- Kč na geodetické práce 

na zaměřením pozemku. Rada města Sedlčany za uvedených podmínek doporučuje 

Zastupitelstvu města Sedlčany, aby schválilo bezúplatný převod uvedeného pozemku parc. 

č. 1811/2 v k. ú. a obci Sedlčany s tím, že ze strany města nebudou hrazeny žádné náklady 

vynaložené ze strany ČR – ÚZSVM, neboť pozemek v současné době není udržován 

vlastníkem s péčí řádného hospodáře (RM 14-225/2018-2022); 

 

▪ se změnou priorit v rámci obnovy a oprav vodohospodářského majetku (Příloha č. 3 rozpočtu 

města Sedlčany);  (v souboru výroků usnesení RM 14-238/2018-2022); 

 

▪ s vystavením Plné moci pro město Příbram (IČO 00243132), a to pro případ zastupování 

města Sedlčany (IČO 00243272) na XVII. sněmu Svazu měst a obcí České republiky, který se 

uskuteční v Ostravě ve dnech 23. – 24. května 2019, jehož se nemůže zástupce města Sedlčany 

účastnit (RM 14-250/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ aby Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená dne 27. listopadu 2012, včetně Dodatků 

č. 1 až č. 3, týkající se pronájmu nebytových prostor v objektu Sedlčany č. p. 876 

na Komenského náměstí, byla ukončena dohodou ke dni 30. června 2019.  

Rada města Sedlčany po vyhodnocení potřebnosti rozhodne o dalším návrhu postupu ohledně 

nakládání s tímto majetkem (RM 14-226/2018-2022); 

 

▪  navrhovanou rekonstrukci přiděleného bytu č. 12/III. patro v Domově s pečovatelskou 

službou, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 172 (výměna vany za sprchový kout) s tím, 

že žadatelé provedou tyto práce v požadované kvalitě na vlastní náklady (RM 14-228/2018-

2022); 

 

▪ uzavření Dohody o postoupení Nájemní smlouvy uzavřené mezi stávajícími nájemci (rodiči) 

a uživatelem (synem) k bytové jednotce v objektu Západní č.  p. 1175, 264 01 Sedlčany (RM 

14-229/2018-2022); 

 

▪ „Smlouvu o zřízení služebnosti“ mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a. s., Olšanská 

2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 04084063, v postavení oprávněného a městem Sedlčany, 

jako obtíženým, jejímž předmětem je služebnost umístění a provozování komunikačního vedení 

na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany, parc. č. 2973/7 a parc. č. 3037/9 v k. ú. a obci 

Sedlčany (RM 14-231/2018-2022); 



 

 

 

▪ návrh dokumentace pro výběr dodavatele v rámci zakázky malého rozsahu na dodávky 

a služby pro dokončení akce pod názvem „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany – 

SW, HW konektivita“ (RM 14-232/2018-2022); 

 

▪ návrh dokumentace pro výběr dodavatele v rámci zakázky malého rozsahu na dodávky 

a služby pro dokončení akce pod názvem „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany – 

pomůcky“ (v souboru výroků usnesení RM 14-234/2018-2022); 

 

▪ uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Přístavba 2. základní školy Propojení, 

Sedlčany“ se subjektem S-B, s. r. o., sídlem Sedlčany č. p. 332; IČO 25652362. Předmětem 

tohoto Dodatku č. 1 je zohlednění a akceptace podmínek Plánu BOZP, Odboru školství MěÚ 

Sedlčany, Odboru životního prostředí MěÚ Sedlčany a požadavků vedení dotčených škol 

v podobě oddálení zahájení stavebních prací a posunu termínu dokončení stavby (RM 14-

235/2018-2022); 

 

▪ dle předložených cenových nabídek, uzavření smluvního ujednání na práce technického 

dozoru investora na investiční akci „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“ 

s uchazečem IČO 71267921 za cenu 103.500,- Kč bez DPH (RM 14-236/2018-2022); 

 

▪ uzavření Smlouvy o dílo na akci „Výměna vodovodu v ulici Žižkova – spodní část“ se 

subjektem 1. SčV, a. s., se sídlem Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10; IČO 47549793 (RM 

14-239/2018-2022); 

 

▪ dle akceptované cenové nabídky, objednání projektové dokumentace zmapování (pasportu) 

stávajícího stavu ÚT a ZTI pro stavební akci pod názvem „MŠ č. p. 580, č. p. 740, posouzení 

stavu instalací“ u dodavatele díla, firmy Bohumil Krejčí - KRB, se sídlem Sedlčany, Havlíčkova 

č. p. 514, 264 01 Sedlčany; IČO 16938402; za cenu 100.000,- Kč včetně DPH (82.645,- Kč bez 

DPH); (RM 14-247/2018-2022); 

 

▪ 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 

(vyhověno jednomu případu Žádosti č. j.: SOC/7254/2019; výše daru celkem činí 1 x 

800,00 Kč); (RM 14-248/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila:  

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, zveřejnit záměr prodeje (Oznámení) domu 

Sedlčany č. p. 85 v ulici Nádražní, a to obálkovou metodou s minimálním podáním ve výši 

4.500.000,- Kč. Zveřejnění pro podání nabídky bude učiněno po dobu dvou měsíců, tedy do dne 

30. června 2019 (RM 14-227/2018-2022); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, realizovat výběrové řízení na zajištění 

nejvhodnějšího dodavatele v rámci zakázky malého rozsahu na dodávky a služby 

pro dokončení akce pod názvem „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany – SW, HW 

konektivita“ (RM 14-233/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla:  



 

 

▪ o předložených cenových nabídkách na akci „RC Petrklíč – výměna oken“ s tím, 

že zhotovitelem bude firma Jiří Moulík – montáže; IČO 74459732; za cenu 389.563,- Kč bez 

DPH, tj. 471.371,- Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 14-240/2018-2022); 

 

▪ o předložených cenových nabídkách na akci „2. ZŠ – odhlučnění chodeb“ s tím, 

že zhotovitelem bude firma Jiří Moulík – montáže; IČO 74459732; za cenu 116.176,- Kč bez 

DPH, tj. 140.572,- Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 14-241/2018-2022);  

 

▪ o předložených cenových nabídkách na akci „Rekonstrukce rampy KDJS“ s tím, 

že zhotovitelem bude S-B, s. r. o.; IČO 25652362, za cenu 509.817,- Kč bez DPH, tj. 

616.879,- Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 14-242/2018-2022); 

 

▪ o předložených cenových nabídkách na akci „Sanace vlhkosti v objektu Sedlčany č. p. 428 – 

ZUŠ, etapa B a C“ s tím, že zhotovitelem bude S-B, s. r. o.; IČO 25652362, za cenu 

648.762,- Kč bez DPH, tj. 785.002,- Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 14-

243/2018-2022); 

 

▪ o předložených cenových nabídkách na akci „MŠ č. p. 740 výměna jídelních výtahů“ s tím, 

že zhotovitelem bude firma VÝTAHY SCHMITT+SOHN, s. r. o.; IČO 25218883, za cenu 

344.000,- Kč bez DPH, tj. 416.240,- Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 14-244/2018-

2022); 

 

▪ o předložených cenových nabídkách na akci „Solopysky – dokončení komunikace Horní 

rybník“ s tím, že zhotovitelem bude BES, s. r. o.; IČO 43792553, za cenu 799.537,66 Kč bez 

DPH, tj. 967.441,- Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 14-245/2018-2022); 

 

▪ o předložené cenové nabídce na pokládku ochranného potrubí pro optické kabely 

k budoucímu propojení objektu Sedlčany č. p. 336 a č. p. 151 s tím, že zhotovitelem bude firma 

SLÁDEK GROUP, a. s.; IČO 46356886, za cenu 55.772,80 Kč bez DPH, tj. 67.485,10 Kč vč. 

DPH (v souboru výroků usnesení RM 14-246/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany poskytla: 

▪ příspěvek pořadatelům 3. ročníku akce zvané „Mejdan pro Faunu“, která se bude konat dne 

17. srpna 2019 na veřejném prostranství zvaném Na Mrskošovně, a to za účelem úhrady 

pronájmu ozvučovací techniky v částce do 20.000,- Kč (kapitola 3.2 rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2019); (RM 14-249/2018-2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


