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

č. 18/2018-2022 ze dne 12. června 2019 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 27 specifických usnesení, a to 

v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  

▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 29. května 2019 (RM č. 17/2018-2022) a doplňující zprávu 

o plnění úkolů průběžných (RM 18-311/2018-2022); 

 

▪ zprávu ve věci aktuální bezpečnosti města a regionu Sedlčany spektrem pohledu a činnosti 

Policie ČR, Obvodního oddělení Sedlčany, přednesenou z pozice vedoucího Územního odboru 

Příbram a zástupce vedoucího Obvodního oddělení Sedlčany (RM 18-312/2018-2022); 

 

▪ zprávu ve věci bezpečnostní situace na území města Sedlčany z pohledu prevence, činnosti, 

působnosti a plnění zadaných úkolů Městské policie Sedlčany (RM 18-313/2018-2022); 

 

▪ zprávu o součinnosti s městem Sedlčany, vlastních aktivitách, další činnosti a působnosti 

při plnění úkolů profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje 

(RM 18-314/2018-2022); 

 

▪ dílčí zprávu ohledně bezpečnostní situace za uplynulé období roku 2018 a 2019 (s daty do dne 

12. června 2019), vypracovanou a přednesenou velitelem zásahové jednotky JPO III Sedlčany 

(RM 18-315/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu 

při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku uzavíranou s Policií České republiky, 

Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje (RM 18-316/2018-2022); 

 

▪ „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-6000790/01 – Sedlčany, kVN 

autobusové nádraží, Město“ se společností ČEZ Distribuce, (kabelové vedení NN); (RM 18-

318/2018-2022); 

 

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

Strojírenská č. p. 791 (ubyt. jednotka č. 13/IV. patro); (RM 18-320/2018-2022); 

 

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

Strojírenská č. p. 791, a to s občanem, na dobu určitou, tj. ode dne 1. července 2019 do dne 

31. prosince 2019 (RM 18-321/2018-2022); 

 

▪ Dohody o zajišťování pouťových atrakcí v době konání tradiční Sedlčanské poutě (RM 18-

322/2018-2022 a RM 18-323/2018-2022); 

 

▪ Žádost o povolení vaření obědů pro frekventanty English camp 2019 – kurzu výuky 

anglického jazyka (RM 18-326/2018-2022); 

 

▪ předloženou cenovou nabídku, na základě které budou objednány projekční práce pro přípravu 

investiční akce „Sokolovská č. p. 580, stavební úpravy pro Centrum Petrklíč, z. s.“  



 

 

od pana Lukáše Průchy,  IČO 86566890 za cenu 96.000,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků 

usnesení RM 18-330/2018-2022); 

 

▪ objednání prací pro přípravu a podání Žádosti o dotaci na stavební akci „Sokolovská č. p. 580, 

stavební úpravy pro Centrum Petrklíč, z. s.“ od B&P Research, s. r. o.,  IČO 60724269 za cenu 

49.000,00 Kč bez DPH, tj. 59.290,00 Kč vč. DPH (RM 18-331/2018-2022); 

 

▪ ustanovit komisi pověřenou k úkonům zadavatele pro výběr dodavatele stavby „Přístavba 2. 

základní školy Propojení, Sedlčany – pomůcky“, která bude pracovat ve složení Mgr. Zdeněk 

Šimeček, Ing. František Hodys a Ing. Tomáš Langer (RM 18-332/2018-2022); 

 

▪ ustanovit komisi pověřenou k úkonům zadavatele pro výběr dodavatele stavby „Přístavba 

2. základní školy Propojení, Sedlčany – HW a SW“, která bude pracovat ve složení ve složení 

Mgr. Zdeněk Šimeček, Ing. František Hodys a Ing. Tomáš Langer (RM 18-333/2018-2022); 

 

▪ mimořádné pololetní odměny za výkony a plnění úkolů v uplynulém období roku 2019 

pro jednatele obchodních společností a ředitele příspěvkových organizací (RM 18-336/2018-

2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany:  

▪ uzavřít Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 54/2 o výměře 380 m2, a to se 

„Společenstvím vlastníků pro dům č. p. 13 v Sedlčanech“ za celkovou kupní cenu 

190.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 18-317/2018-2022); 

 

▪ schválit „Plán společných zařízení“, který je součástí návrhu komplexních pozemkových 

úprav v k. ú. Doubravice u Sedlčan (RM 18-319/2018-2022); 

 

▪ schválit a projednat navržený program jednání 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany pro toto volební období (2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 24. června 

2019 v čase od 17:00 hod. v KDJS (RM 18-334/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany akceptovala: 

▪ nabídku, na základě které bude uzavřena Smlouva o odběru el. en. na rok 2020 pro město 

Sedlčany a vybrané subjekty města (RM 18-324/2018-2022); 

 

▪ cenovou nabídku na akci „Rekonstrukce dráhy a sektorů Taverny – autorský dozor“ s výběrem 

zhotovitele, kterým je Ing. arch. Leoš Pitter; IČO 25275291, za cenu 48.000,00 Kč bez DPH, 

tj. 58.080,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 18-327/2018-2022); 

 

▪ cenovou nabídku na akci „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku – prodloužení 

IS“ s výběrem zhotovitele, kterým je 1. SčV, a. s., IČO 47549793, za cenu 1.302.649,06 Kč bez 

DPH, tj. 1.576.205,36 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 18-328/2018-2022); 

 

▪ cenovou nabídku na akci „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku – prodloužení 

IS“ s výběrem technického dozoru investora, kterým je Ing. arch. Jaroslav Peterka, za cenu 

9.500,00 Kč bez DPH, tj. 11.495,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 18-329/2018-

2022). 

 

Rada města Sedlčany vyhověla: 



 

 

▪ Žádosti o finanční příspěvek ve výši 10.000,00 Kč na oslavy 30. výročí „sametové revoluce“, 

které se budou konat dne 17. listopadu 2019 na náměstí T. G. Masaryka (pořadatel ZUŠ 

Sedlčany); (RM 18-325/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila:  

▪ Odboru investic zajistit potřebnou realizaci úspěšných projektů Participativního rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2019 (RM 18-335/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:  

▪ s převodem finančních prostředků v povolené výši 91.166,61 Kč z Rezervního fondu 

do Fondu investičního, čímž bude zajištěna potřebná částka ve výši 120.391,61 Kč, a to 

pro případ Městské knihovny Sedlčany za účelem pokrytí nákupu a montáže opon na pódium 

oddělení pro děti (RM 18-337/2018-2022). 

 

 

 

 

 


