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

č. 21/2018-2022 ze dne 7. srpna 2019 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 12 specifických usnesení, a to 

v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  

▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 24. července 2019 (RM č. 20/2018-2022) a doplňující zprávu 

o plnění úkolů průběžných (RM 21-380/2018-2022); 

 

▪ sdělení smluvního dodavatele stavby „LAS Taverny – umělé dráhy, sektory“, tj. obchodní 

společnosti VYSSPA Sports Technology s. r. o., se sídlem Skladová č. p. 6, 326 00 Plzeň; IČO 

27967638, doručené na Městský úřad Sedlčany dne 5. srpna 2019 (v souboru výroků usnesení 

RM 21-386/2018-2022); 

 

▪ přednesenou Zprávu z kontrolního dne č. 13 stavby „Modernizace přestupního terminálu 

Sedlčany“, a to v plném rozsahu bez připomínek (RM 21-390/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ výsledky výběrového řízení na pojištění majetku a odpovědnosti města Sedlčany, které pro 

město Sedlčany zpracoval Ing. Petr Dvořák, pojišťovací zprostředkovatel Captus, s. r. o., se 

sídlem Veverkova 721/28, 170 00 Praha 7 – Holešovice (v souboru výroků usnesení RM 21-

381/2018-2022); 

 

▪ „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ uzavíranou mezi Středočeským krajem, 

zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací; 

IČO 00066001, se sídlem v Praze 5 – Smíchově, Zborovská č. p. 11, 150 21, jako budoucím 

oprávněným a městem Sedlčany, jako budoucím povinným, jejíž předmětem je právo zřídit 

věcné břemeno na pozemku ve vlastnictví Středočeského kraje a správě Krajské správy 

a údržby silnic, příspěvkové organizace, parc. č. 3051/10 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem 

zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky vody pro sportovní areál. Služebnost bude 

zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 3.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 21-

385/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla:  

▪ uzavřít Smlouvu na pojištění majetku a odpovědnosti města Sedlčany v pojistných 

podmínkách nejvýhodnější nabídky od subjektu Pojišťovna VZP, a. s., se sídlem Ke Štvanici 

656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika; IČO 27116913, s dobou trvání pojistné doby na tři 

roky, a to za dalších, ve smluvním ujednání uvedených, podmínek pro běžné pojistné dle 

zvolené frekvence plateb, které činí se zápočtem obchodní slevy a slevy za dobu pojištění 

291.444,00 Kč/rok (v souboru výroků usnesení RM 21-381/2018-2022); 

 



 

 

▪ o výběru dodavatele veřejné zakázky na stavební práce „Městský park Sedlčany“, kterým je 

Gardenline, s. r. o., IČO 27263827, který předložil nabídkovou cenu ve výši 8.948.932,00 Kč 

bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 21-387/2018-2022); 

 

▪ o zadání prací na akci „Opravy a úpravy prostor Nemocnice Sedlčany – fasáda garáže“ firmě 

KPS stavby, spol. s. r. o.; IČO 24816752, za cenu 148.745,00 Kč bez DPH, tj. 179.981,45 Kč 

vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 21-388/2018-2022); 

 

▪ o zadání prací na akci „Bezbariérový přístup na rehabilitace (plošina)“ firmě ALTECH, spol. 

s. r. o.; IČO 46344861, za cenu 188.000,00 Kč bez DPH, tj. 227.480,00 Kč vč. DPH (v souboru 

výroků usnesení RM 21-389/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala souhlasné stanovisko:  

▪ města Sedlčany, a to v postavení vlastníka vodovodu „Přivaděč pitné vody Benešov – 

Sedlčany“ (město Sedlčany), ve prospěch obce Kosova Hora k záměru napojení budoucího 

lokálního vodovodu místních částí obce Kosova Hora, tj. osady Dohnalova Lhota a Janov 

pro zásobování obyvatel uvedených osad pitnou vodou (RM 21-382/2018-2022); 

 

▪ města Sedlčany ve prospěch Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s., se sídlem Kosova 

Hora č. p. 338, 262 91 Kosova Hora; IČO 00107956, k záměru napojení komplexu Zemědělské 

farmy Janov (areál) na uvedený „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“ pro budoucí 

zásobování uvedené farmy pitnou vodou (RM 21-383/2018-2022); 

 

▪ s postupem jednání pověřené komise a k výsledku jednání pověřené komise dle Protokolu 

o 1.  jednání komise ze dne 6. srpna 2019, a to v rámci veřejné zakázky na stavební práce 

„Městský park Sedlčany“, a to v souladu s ustanovením § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v souboru výroků usnesení RM 

21-387/2018-2022); 

 

▪ s objednáním na vypravení dvou jízd parních vlaků na trati Benešov – Olbramovice – 

Sedlčany a zpět, a to za účelem podpory programu vyšší míry důstojnosti oslav 125. výročí 

tratě Sedlčany – Olbramovice (RM 21-391/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyjádřila podporu:  

▪ veškerým aktivitám provozovatele Nemocnice Sedlčany, tj. obchodní společnosti 

MEDITERRA - Sedlčany, s. r. o., se sídlem Tyršova č. p. 161, 264 01 Sedlčany; IČO 26429683, 

ve věci udělení výjimky z dopadu regulačních omezení, a to za účelem a s cílem zachování 

stávajícího rozsahu služeb a ostatních výkonů i struktury poskytované a přislíbené ambulantní 

péče, činěným v rámci řízení u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, a to písemností zasílanou 

z úrovně starosty města Sedlčany (RM 21-384/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila:  

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru investic, aby na úřední desce Městského úřadu Sedlčany 

zveřejnil záměr zřídit věcné břemeno – přípojka vody pro sportovní areál na dotčeném pozemku 

parc. č. 3051/10 v k. ú. a obci Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 21-385/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany požádala:  

▪ smluvního dodavatele stavby „LAS Taverny – umělé dráhy, sektory“, tj. obchodní společnost 

VYSSPA Sports Technology s. r. o., se sídlem Skladová č. p. 6, 326 00 Plzeň; IČO 27967638 

o doplnění Změnového listu označeného „XX“ o konkrétní položky víceprací a méněprací, a to 



 

 

dle rozpočtu, který je součástí Zadávací dokumentace (v souboru výroků usnesení RM 21-

386/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany pověřila pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města:  

▪ uzavřením Smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti, a to s vybraným nejvýhodnějším 

poskytovatelem služby, společností VZP, a. s., IČO 27116913 (v souboru výroků usnesení RM 

21-381/2018-2022); 

 

▪ uzavřením Smlouvy o dílo na realizaci „Městského parku Sedlčany“ s vybraným 

zhotovitelem, kterým je dodavatel Gardenline, s. r. o.; IČO 27263827 (v souboru výroků 

usnesení RM 21-387/2018-2022); 

 

▪ objednáním prací na akci „Opravy a úpravy prostor Nemocnice Sedlčany – fasáda garáže“ 

u vybraného dodavatele KPS stavby, spol. s. r. o.; IČO 24816752 (v souboru výroků usnesení 

RM 21-388/2018-2022); 

 

▪ objednáním prací na akci „Bezbariérový přístup na rehabilitace (plošina)“ u vybraného 

dodavatele ALTECH, spol. s. r. o.; IČO 46344861 (v souboru výroků usnesení RM 21-

389/2018-2022). 

 

   

 

 

 

  

 


