
 
MĚSTO SEDLČANY 
náměstí T. G. Masaryka 32 
264 80 Sedlčany  

 

 

 

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

č. 23/2018-2022 ze dne 4. září 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 21. srpna 2019 (RM č. 22/2018-2022) a doplňující zprávu 

o plnění úkolů průběžných (RM 23-411/2018-2022); 

 

▪ přednesenou Zprávu z 15. kontrolního dne stavby „Modernizace přestupního terminálu 

Sedlčany“, který proběhl dne 30. srpna 2019, a to v plném rozsahu bez připomínek (RM 23-

418/2018-2022); 

 

▪ reklamaci prací (zajištění stabilizace osvitu hrací plochy) dříve provedených na díle „Hřiště 

s umělým povrchem UT 3G; Zberazská“, která je vyřizována v souladu se Smlouvou o dílo, 

a to postupem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel vadného díla VYSSPA Sports technology, s. r. o.; (RM 23-421/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany stanovila:  

▪ termín pro svolání 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 

2018 – 2022 na pondělí dne 23. září 2019 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany se uskuteční ve Společenském sále KDJS Sedlčany (RM 23-412/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:  

▪ navržený program jednání 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto 

volební období (2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 23. září 2019 (RM 23-

413/2018-2022); 

 

▪ pojmenování nové (slepé) ulice městské zástavby Sedlčany, které zní: „Ořechová“. Jedná se 

o území, kde je navrhovaná změna hranic k. ú. Sestrouň a Sedlčany. Hranice nové ulice začíná 

sjezdem ze silnice označené II/105 směrem ze Sedlčan na Osečany a nachází se na pozemku 

parc. č.272/17 v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, (lokalizace místa: při místní části Sedlčany, 

osada Zberaz s názvem Roudný); (RM 23-414/2018-2022); 

 

▪ v souladu s ust. § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, ve znění 

pozdějších předpisů a v návaznosti na usnesení ZM č. 87/2018-2022 ze dne 24. června 2019, 

aktualizovaný „Plán společných zařízení“ doplněný o cesty DC 14 a DC 15, který je součástí 

návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany 

(v souboru výroků usnesení RM 23-416/2018-2022); 

 



 

 

▪ změnu hranic katastrálních území Sedlčany a Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany, týkající 

se místní komunikace z osady Doubravice ve směru na osadu Oříkov, a to dle přiloženého 

zákresu (v souboru výroků usnesení RM 23-416/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6021937/1, Sedlčany, 

Seifertova kNN pro p. č. 2941“, mezi městem Sedlčany, jako povinným a společností ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako 

oprávněným, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemcích ve vlastnictví 

města Sedlčany parc. č. 777/1, parc. č. 2940/65 a parc. č. 2940/66 v k. ú. a obci Sedlčany, a to 

za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového 

vedení NN. Za zřízení věcného břemene bude městu Sedlčany, jako povinnému, vyplacena 

jednorázová náhrada ve výši 13.800,00 Kč (včetně DPH); (RM 23-415/2018-2022); 

 

▪ finanční podporu (dotaci) ve výši 5.750,00 Kč, a to na nákup věcných darů pro účastníky 

(vítěze) definovaných kategorií závodníků rychlostní kanoistiky v rámci tradiční sportovní akce 

s názvem „Memoriál Bóži Karlíka“, která se uskuteční v Rekreačním středisku Častoboř 

(v souboru výroků usnesení RM 23-417/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany revokovala: 

▪ své dřívější usnesení označené RM 19-345/2018-2022, kterým rozhodla o realizaci akce 

„Živičný povrch Komenského náměstí“ (RM 23-419/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla: 

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

malého rozsahu, v úplném a účinném znění o realizaci akce „Živičný povrch ul. Pod Potoky“, 

která bude zadána firmě Údržba silnic, s. r. o., IČO 61681199, za cenu 607.544,28 Kč bez DPH, 

tj. 735.128,58 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 23-420/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 50.000,00 Kč od dárce, společnosti LOM 

DEŠTNO, a. s., se sídlem Sedlčany, Solopysky č. p. 36, 264 01 Sedlčany, a to na podporu oslav 

125. výročí založení železnice Sedlčany – Olbramovice (RM 23-422/2018-2022). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


