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

č. 16/2018-2022 dne 15. května 2019 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 17 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 2. května 2019 

(RM č. 15/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 16-270/2018-

2022); 

 

▪ Zprávu o činnosti a hospodaření Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. za rok 2018, 

hospodářské a organizační činnosti při plnění zadaných úkolů, výhledech činnosti a dále 

informace ve věci výkonu spektra služeb a předpokládaného vývoje jejich cen na následující 

období roku 2019 (RM 16-271/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila:  

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uzavření Darovací smlouvy mezi podnikatelským 

subjektem Jaroslav Třešňák – Horova, se sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice, jako dárcem 

a městem Sedlčany, jako obdarovaným, na základě které v souladu s již uzavřenou Smlouvou 

o budoucí darovací smlouvě, daruje dárce obdarovanému inženýrské sítě, tj. prodloužení 

vodovodního řadu a kanalizace realizované v rámci stavby „Obchodní centrum Sedlčany“ 

s tím, že věcná hodnota části daru vodovodního řadu činí 347.478,- Kč a věcná hodnota části 

daru kanalizačního řadu činí 372.979,- Kč (RM 16-272/2018-2022); 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

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

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 12/IV. patro), a to s nájemcem, 

na dobu určitou, tj. ode dne 1. července do dne 31. prosince 2019 (RM 16-273/2018-2022); 

 

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

Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 5/II. patro), a to s nájemcem, na dobu 

určitou, tj. ode dne 1. června do dne 31. prosince 2019 (dosud uzavřená Smlouva účinná do dne 

31. května 2019); (RM 16-274/2018-2022); 

 

▪ návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor v objektu Městského muzea 

Sedlčany (pronajímatel IČO 70973431), na adrese Sedlčany, Tyršova č. p. 136, 264 01 

Sedlčany, a to v souvislosti s konáním akce „Volby do Evropského parlamentu 2019“, kde bude 

zřízena volební místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 2. Volby se budou konat v termínu 

24. května a 25. května 2019 (RM 16-275/2018-2022); 

 

▪ návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor umístěných v objektu 

Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (pronajímatel IČO 42728452), na adrese Sedlčany, 

Havlíčkova č. p. 514, 264 01 Sedlčany, a to v souvislosti s konáním akce „Volby 

do Evropského parlamentu 2019“, které se budou konat dne 24. května a 25. května 2019, bude 

zřízena volební místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 3 a č. 4 (RM 16-276/2018-2022); 

 

▪ návrh Smlouvy o krátkodobém pronájmu nebytových prostor, v objektu restaurace 

„U Beranů“ (identifikace subjektu IČO 60188537), na adrese Sedlčany, osada Solopysky č. p. 

28, 264 01 Sedlčany, a to v souvislosti s konáním akce „Volby do Evropského parlamentu 



 

 

2019“, které se budou konat dne 24. května a dne 25. května 2019, bude zřízena volební 

místnost pro volební okrsek Sedlčany č. 9 (RM 16-277/2018-2022); 

 

▪ dílčí Zprávy nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2018 u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Sedlčany. 

Jedná se o subjekty: 1. základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram; 2. základní 

škola – Škola Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram; Základní umělecká škola Sedlčany, 

Šafaříkova 428; Mateřská škola Sedlčany, Šafaříkova 1070; Školní jídelna 1. Základní školy 

Sedlčany, Komenského náměstí 69; Školní jídelna 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67; 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany; Městské muzeum Sedlčany; Sportovní areály Sedlčany 

a Městská knihovna Sedlčany (RM 16-278/2018-2022); 

 

▪ dílčí účetní závěrky ke dni 31. prosince 2018, a to příspěvkových organizací zřízených městem 

Sedlčany: 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram; 2. základní školy - 

Školy Propojení Sedlčany, Příkrá 67, okres Příbram; Základní umělecké školy Sedlčany, 

Šafaříkova 428; Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; Školní jídelny 1. Základní školy 

Sedlčany, Komenského náměstí 69; Školní jídelny 2. Základní školy Sedlčany, Příkrá 67; 

Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany; Městského muzea Sedlčany; Sportovních areálů 

Sedlčany a Městské knihovny Sedlčany (RM 16-279/2018-2022); 

 

▪ návrhy na rozdělení zlepšených hospodářských výsledků dosažených ke dni 31. prosince 2018 

u vybraných příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany, a to: Základní umělecké 

školy Sedlčany, Šafaříkova 428; Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; Školní jídelny 

1. Základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69; Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany; 

Městského muzea Sedlčany a Městské knihovny Sedlčany (RM 16-280/2018-2022); 

 

▪ finanční podporu na  činnost a aktivity v roce 2019 následných subjektů: 

- Farní charita Starý Knín v částce 20.000,00 Kč; 

- Benkon Benešov v částce 2.000,00 Kč; 

- Klub stomiků ILCO Příbram v částce 2.000,00 Kč; 

- Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj  v částce 2.000,00 Kč; 

- Mela, o. p. s. v částce 20.000,00 Kč; 

- Ivana Nikitinská Čermáková (AVALONE) v částce 10.000,00 Kč. 

S uvedenými subjekty budou uzavřeny Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory 

v roce 2019 (v souboru výroků usnesení RM 16-281/2018-2022); 

 

▪ ceník služeb pořizování rozmnoženin písemností, které budou na určených zařízeních 

pořizovány v Turistickém informačním centru Sedlčany v administrativní budově Masarykovo 

náměstí č. p. 34 a na recepci Městského úřadu Sedlčany a administrativní budově Masarykovo 

náměstí č. p. 32 (RM 16-282/2018-2022); 

 

▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, v úplném a účinném znění, a to dle předložené cenové nabídky, uzavření smluvního 

ujednání na provedení asfaltového povrchu pro potřeby závodů hasičského sportu 

ve Sportovním areálu v Luční ulici s firmou BES, s. r. o.; IČO 43792553, za nabídnutou cenu 

ve výši 163.932,- Kč bez DPH, tj. 198.358,- Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 16-

283/2018-2022); 

 

▪ Veřejnoprávní smlouvu navrhovanou uzavřít mezi městem Sedlčany (příjemcem dotace) 

a Středočeským krajem (poskytovatel dotace), na základě které je město Sedlčany příjemcem 



 

 

účelové dotace ve výši 50.000,- Kč k využití na Slavnosti za příčinou 125 let od otevření místní 

dráhy Olbramovice – Sedlčany (RM 16-284/2018-2022); 

 

▪ sestavený harmonogram jednacích dní, a to spolu s definovaným hlavním bodem programu 

jednání Rady města Sedlčany na druhé pololetí roku 2019, a návrh na stanovení termínů pro 

svolání veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany na uvedené časové období (RM 16-

285/2018-2022); 

 

▪ závazný termín pro konání „Městských slavností ROSA 2020“, které se uskuteční ve dnech 

19. – 21. června 2020 (RM 16-286/2018-2022). 

 

 

 

 

 


