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

č.  19/2018-2022 ze dne 26. června 2019 

 

 

RM 19-338/2018-2022 

Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady 

města Sedlčany ze dne 12. června 2019 (RM č. 18/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných. 

 

RM 19-339/2018-2022 

Rada města Sedlčany bere na vědomí Zprávu z oblasti „Školství v prostředí města a regionu 

Sedlčany“ předloženou a vypracovanou Městským úřadem Sedlčany, Odborem školství 

a památkové péče, kterou s údaji školního roku 2018/2019 sestavila a jejímž garantem je 

paní Dana Čížková, vedoucí Odboru školství a památkové péče. 

 

RM 19-340/2018-2022 

Rada města Sedlčany bere na vědomí rozhodnutí ředitelky Školní jídelny 2. Základní školy 

Sedlčany, Příkrá 67, o zvýšení platby za obědy o 2,00 Kč/oběd, a to v důsledku celoplošného 

zdražování potravin a neudržitelnosti stávající ceny neměnné od roku 2012. 

 

RM 19-341/2018-2022 

Rada města Sedlčany rozhoduje vypovědět Smlouvu o pojištění č. 7720166580, která je 

uzavřena mezi městem Sedlčany a společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance 

Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, a tímto ukládá panu Ing. Miroslavu 

Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, neprodleně zaslat na adresu uvedeného smluvního 

partnera písemnou Výpověď.“ 

 

RM 19-342/2018-2022 

Rada města Sedlčany zamítá Žádost FO o poskytnutí přístřeší v bytovém domě Sedlčany, na 

adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany. 

 

RM 19-343/2018-2022 

Rada města Sedlčany, jako orgán jediného společníka společnosti v působnosti valné hromady 

subjektu Městská teplárenská Sedlčany, s. r. o., bere na vědomí hospodářské výsledky této 

společnosti za období roku 2018 a rozhoduje o rozdělení zisku ve výši 171.603,75 Kč tak, 

že zisk v plné výši 171.603,75 Kč bude převeden na nerozdělený zisk minulých let. 

 

RM 19-344/2018-2022 

Rada města Sedlčany povoluje závod „O pohár města Sedlčany“, pořádaný Kynologickým 

klubem Sedlčany, ZKO, se sídlem Sedlčany č. p. 478, 264 01 Sedlčany, který se uskuteční dne 

14. září 2019 v areálu Kynologického cvičiště Sedlčany a jeho okolí, a to za podmínky dodržení 

všech bezpečnostních předpisů. 

 

RM 19-345/2018-2022 

Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014, pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, bere na vědomí předloženou 

cenovou nabídku na akci „Živičný povrch Komenského náměstí“ a rozhoduje o zadání prací 

firmě BES, s. r. o., IČO 43792553, za cenu 572.061,91 Kč bez DPH, tj. 692.194.91 Kč vč. 

DPH. Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

objednáním prací. 



 

RM 19-346/2018-2022 

Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014, pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, bere na vědomí předloženou 

cenovou nabídku na akci „Oprava komunikace U Kulturního domu“ a rozhoduje o zadání prací 

firmě BES, s. r. o., IČO 43792553, za cenu 707.377,60 Kč bez DPH, tj. 855.926,90 Kč vč. DPH. 

Rada města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

objednáním prací. 

 

RM 19-347/2018-2022 

Rada města Sedlčany bere na vědomí ukončené zadávací řízení a zahájení realizace díla „LAS 

Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“ podpisem Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem 

VYSSPA Sports Technology, s. r. o. za cenu 14.890.765,18 Kč bez DPH, tj. 18.017.825,87 Kč 

vč. DPH. 

Rada města Sedlčany bere na vědomí informaci o nepřidělení dotačních prostředků 

na investiční akci s názvem „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“. 

Rada města Sedlčany pro řádné finanční zajištění investiční akce s názvem „LAS Taverny – 

umělé povrchy dráhy, sektory“ rozhoduje o uplatnění výhrady uvedené v článku 8 bodu 24 

Smlouvy o dílo nerealizovat stavební objekt č. 04 Tribuna a pověřuje pana Ing. Miroslava 

Hölzela, starostu města, jednáním o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a uzavřením 

tohoto Dodatku. 

 

RM 19-348/2018-2022 

Rada města Sedlčany schvaluje návrh Zadávací dokumentace na stavební práce k veřejné 

zakázce pod názvem „Městský park Sedlčany“.  

Rada města Sedlčany ukládá Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, realizovat zadávací 

řízení na zajištění nejvhodnějšího dodavatele na stavební práce k veřejné zakázce pod názvem 

„Městský park Sedlčany“. 

Rada města Sedlčany schvaluje ustanovit komisi pověřenou k úkonům zadavatele dle 

ustanovení § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, pro výběr dodavatele stavby pod názvem „Městský park Sedlčany“, která bude 

pracovat ve složení: Ing. Jan Hárovník, Ing. Miroslav Hölzel, Ing. Tomáš Langer, pan Jiří 

Daněk a Ing. Martin Havel. Náhradníky jsou Ing. Jiří Burian, Mgr. Zdeněk Šimeček, Ing. Aneta 

Šnellerová, Ing. Vojtěch Hlaváček a pan Petr Vondráček, DiS. 

 

RM 19-349/2018-2022 

Rada města Sedlčany, a to v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014, pro zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, bere na vědomí výsledek 

výběrového řízení na akci „Přístavba 2. základní školy Propojení, Sedlčany – SW, HW 

konektivita“ a rozhoduje o zadání prací firmě NES-elektro, s. r. o., IČO 02741440, za cenu 

548.380,00 Kč bez DPH, tj. 663.539,80 Kč vč. DPH. Rada města Sedlčany zároveň pověřuje 

pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, uzavřením smluvního ujednání. 

 

RM 19-350/2018-2022 

Rada města Sedlčany, v rámci veřejné zakázky dodávky a služby pod názvem „Datové 

a hlasové služby pro město Sedlčany“, v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014, 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, v úplném a účinném znění, rozhoduje 

následovně: 

a)  bere na vědomí průběh zadávacího řízení a souhlasí s postupem jednání pověřené komise 

a s výsledkem jednání pověřené komise; 



b)  souhlasí s pořadím nabídek stanoveným pověřenou komisí a na základě tohoto pořadí 

rozhoduje o výběru dodavatele, kterým je WIA spol. s r. o.; IČO 26703297, s nabídkovou 

cenou ve výši 1.032.144,00 Kč bez DPH; 

c) ukládá starostovi města dokončit zadávací řízení a dále jej pověřuje uzavřít návrh Smlouvy 

o dílo s vybraným dodavatelem. 

 

RM 19-351/2018-2022 

Rada města Sedlčany na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 

2019 (č. j.: MST/7200/2019), doručené 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, 

schvaluje finanční podporu ve výši 5.000,00 Kč subjektu FO, a to za podmínek uvedených 

v uzavírané Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory na akci pod názvem „Turnaj 

přípravek dětí narozených r. 2012 a mladších (lední hokej)“.  

Rada města Sedlčany za tímto účelem pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

uzavřením standardizovaného smluvního ujednání. 

 

RM 19-352/2018-2022 

Rada města Sedlčany na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 

2019 (č. j.: MST/12207/2019), doručené 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, 

schvaluje finanční podporu ve výši 2.000,00 Kč subjektu, EDA cz, z. s., se sídlem Filipova č. 

p. 2013, 148 00 Praha 4, a to za podmínek uvedených v uzavírané Veřejnoprávní smlouvě 

o poskytnutí finanční podpory na akci pod názvem „Raná péče pro rodinu dítěte se zrakovým 

a kombinovaným postižením s bydlištěm na území města Sedlčany“.   

Rada města Sedlčany za tímto účelem pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

uzavřením standardizovaného smluvního ujednání. 

 

RM 19-353/2018-2022 

Rada města Sedlčany na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 

2019 (č. j.: ST/11304/2019), doručené 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, 

schvaluje finanční podporu ve výši 2.000,00 Kč subjektu FO, a to za podmínek uvedených 

v uzavírané Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory na akci pod názvem 

„Příspěvek na mezinárodní soutěže“.  

Rada města Sedlčany za tímto účelem pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

uzavřením standardizovaného smluvního ujednání. 

 

RM 19-354/2018-2022 

Rada města Sedlčany podle ustanovení § 109 odst. 2 za podpory § 102 písmeno f) zákona 

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

a to s účinností dne 1. července 2019, které je začleněno jako samostatná organizační jednotka 

spadající pod řízení a kontrolu tajemníka Městského úřadu Sedlčany.  

 

RM 19-355/2018-2022 

Rada města Sedlčany schvaluje na návrh tajemníka Městského úřadu Sedlčany jmenovat pana 

Bc. Ondřeje Vodňanského, dosavadního pracovníka Úseku technické podpory, vedoucím 

samostatného Oddělení ICT, a to s účinností dne 1. července 2019.  



Rada města Sedlčany pověřuje Ing. Vojtěcha Hlaváčka, tajemníka Městského úřadu Sedlčany, 

zajištěním veškeré administrativy se jmenováním spojené, a to v termínu účinnosti jmenování. 

 

 

 

 

 

 


