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

č. 15/2018-2022 dne 2. května 2019 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 18 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 17. dubna 2019 

(RM č. 14/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 15-252/2018-

2022). 

 

Rada města Sedlčany vyřadila:  

▪ projekt pod názvem „Prodloužení chodníku z ulice Lidická“ pro jeho neproveditelnost 

(nesplněny podmínky pro zahájení stavby v reálném čase roku 2019) v rámci množiny 

podaných projektů s uplatněním do Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 

(v souboru výroků usnesení RM 15-253/2018-2022); 

 

▪ projekt pod názvem „Zázemí RC Sedlčany, z. s.“, který byl podán v rámci Participativního 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, z další fáze Participativního rozpočtu, kterým je veřejné 

hlasování občanů města Sedlčany o jeho případné realizaci, a to z důvodu nesplnění základní 

podmínky Participativního rozpočtu, kterou je v době po jeho realizaci zajištění přístupu 

veřejnosti (RM 15-256/2018-2022); 

 

▪ projekt pod názvem „Kóje na tříděný / směsný odpad s příslušenstvím“, který byl podán 

v rámci Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, z další fáze Participativního 

rozpočtu, kterým je veřejné hlasování občanů města Sedlčany o jeho případné realizaci, a to 

z důvodu nekompletního zpracování a pro zjevný nesouhlas s navrhovaným řešením, který je 

uveden ve vyjádření zainteresovaného subjektu (RM 15-257/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila:  

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, zařadit uvedený záměr akce „Prodloužení 

chodníku z ulice Lidická“ jako prioritní do plánu investičních akcí a neprodleně připravit zadání 

pro vyhotovení řádné projektové dokumentace na tuto akci s předpokladem zařazení realizace 

akce do návrhu rozpočtu na příští rozpočtové období (2020); (v souboru výroků usnesení RM 

15-253/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla:  

▪ postoupit projekt pod názvem „Pítka pro ptáky“, který byl podán v rámci Participativního 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, do další fáze Participativního rozpočtu, kterým je veřejné 

hlasování občanů města Sedlčany o jeho realizaci (RM 15-254/2018-2022); 

 

▪ postoupit projekt pod názvem „Obnova oddechové zahrady a dětského hřiště před Rodinným 

centrem Petrklíč“, který byl podán v rámci Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 

2019, do další fáze Participativního rozpočtu, kterým je veřejné hlasování občanů města 

Sedlčany o jeho realizaci (RM 15-255/2018-2022); 

 

▪ postoupit projekt pod názvem „Klidová zóna – veřejný okrasný park“, který byl podán v rámci 

Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, do další fáze Participativního rozpočtu, 

kterým je veřejné hlasování občanů města Sedlčany o jeho realizaci (RM 15-258/2018-2022); 

 



 

 

 

▪ postoupit projekt pod názvem pod názvem „Rekonstrukce chodníku u domu č. p. 725 – 727“, 

který byl podán v rámci Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, do další fáze 

Participativního rozpočtu, kterým je veřejné hlasování občanů města Sedlčany o jeho realizaci 

(RM 15-259/2018-2022); 

 

▪ postoupit projekt pod názvem pod názvem „Revitalizace požární nádrže v ulici Na Potůčku“, 

který byl podán v rámci Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, do další fáze 

Participativního rozpočtu, kterým je veřejné hlasování občanů města Sedlčany o jeho realizaci 

(RM 15-260/2018-2022); 

 

▪ o uzavření Smlouvy o dílo na akci „Venkovní rolety NP 1 a NP 2 (Nemocnice Sedlčany; 

celkem 22 oken)“ s dodavatelem, kterým je firma Jiří Moulík – montáže; IČO 74459732, 

za cenu 353.770,- Kč bez DPH, tj. 428.062,- Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 15-

263/2018-2022); 

  

▪ o návrhu sanačních opatření pro sanaci vlhkosti v dvorní části budovy Sedlčany č. p. 34 a to 

podle předložené cenové nabídky na akci „Sanace vlhkosti č. p. 34“, kterou provede zhotovitel 

S-B, s. r. o., IČO 25652362, za cenu 374.491,- Kč bez DPH, tj. 453.134,- Kč vč. DPH 

(v souboru výroků usnesení RM 15-264/2018-2022); 

 

▪ o předložené cenové nabídce na akci „Elektroinstalace 1. ZŠ“; vybraným zhotovitelem bude 

firma STRNAD elektro, s. r. o.; IČO 28252772, za cenu 342.868,94 Kč bez DPH, tj. 

414.871,- Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 15-265/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ návrh systému veřejného hlasování a hlasovacího práva pro definovanou množinu občanů 

města Sedlčany (osoba starší 15 let, která tohoto věku dovršila nejpozději dne 31. května 2019 

s trvalým bydlištěm ve městě Sedlčany včetně místních částí), a to v rámci zjištění vůle občanů 

nad návrhy projektů Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, postoupených 

k hlasování o jejich realizaci (RM 15-261/2018-2022); 

 

▪ a to dle předložené cenové nabídky, uzavření smluvního ujednání na administrátora 

zadávacího řízení na investiční akci „Městský park Sedlčany“ se S. I. K., spol. s r. o.; IČO 

25108433, za cenu 41.000,- Kč bez DPH, tj. 49.610,- Kč vč. DPH (RM 15-262/2018-2022); 

 

▪ a to na základě samostatně podaných Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2019, doručených subjekty v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 

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

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a další zákony, 

finanční podporu na  činnost a aktivity v roce 2019 následným žadatelům: 

▪ Pěvecký sbor Záboj, z. s. Sedlčany v částce 5.000,00 Kč; 

▪ Klub Velká Kobra Sedlčany v částce 5.000,00 Kč; 

▪ ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Sedlčany v částce 3.000,00 Kč; 

▪ Junák – český skaut, středisko Sedlčany, z. s. v částce 7.000,00 Kč; 

▪ Radioklub Sedlčany, pobočný spolek reg. č. 550/3 v částce 2.000,00 Kč; 

▪ Základní kynologická organizace (ZKO) Sedlčany č. 478 v částce 10.000,00 Kč; 

▪ Český rybářský svaz, MO Sedlčany v částce 10.000,00 Kč; 

▪ Sportovní klub PeVan Gym Family v částce 10.000,00 Kč; 

▪ ZO ČSCH Sedlčany v částce 18.000,00 Kč; 



 

 

▪  Veterán klub Sedlčany – (Vybavení klubových prostor) v částce 5.000,00 Kč; 

▪ Model klub Sedlčany, p. s. v částce 10.000,00 Kč; 

▪ Sdružení rodičů a přátel G a SOŠE v částce 2.000,00 Kč; 

▪ Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 5603 Jeleni v částce 18.000,00 Kč. 

(v souboru výroků usnesení RM 15-266/2018-2022); 

 

▪ a to na základě samostatně podané Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2019, doručené subjektem Linka bezpečí, z. s. v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým 

se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů a další zákony, finanční podporu v částce 2.000,00 Kč za podmínek uvedených 

v individuálním návrhu sestavené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory 

na provoz „linky bezpečí“ v roce 2019 (v souboru výroků usnesení RM 15-268/2018-2022); 

 

▪ 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/8220/2019; výše daru celkem činí 1 x 

800,00 Kč); (RM 15-269/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila: 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a projednat navržený program jednání 4. veřejného 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební období (2018 – 2022), které se bude 

konat v pondělí dne 13. května 2019 v čase od 17:00 hod. ve Společenském sále Kulturního 

domu Josefa Suka Sedlčany (RM 15-267/2018-2022). 

 


