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

č. 24/2018-2022 ze dne 18. září 2019 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 21 specifických usnesení, a to 

v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  

▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 4. září 2019 (RM č. 23/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných (RM 24-423/2018-2022); 

   

▪ Zprávu o činnosti a plnění úkolů Městské teplárenské společnosti, s. r. o. za první pololetí 

roku 2019 a zprávu o připravenosti zařízení na topnou sezónu 2019 / 2020, sestavenou 

a přednesenou panem Ondřejem Sůvou, jednatelem uvedené městské obchodní společnosti. 

(RM 24-424/2018-2022); 

 

▪ návrh Smlouvy o dílo na „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod 

Sedlčany – jih, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany, s platností 

od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2033“, která je navrhována uzavřít ve smyslu ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a která 

je součástí Výzvy k podání nabídek v Zadávacím řízení na zhotovitele uvedeného díla (RM 24-

438/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ uzavření „Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě“, mezi městem Sedlčany, jako 

vlastníkem a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. (dále jen „CETIN“), se 

sídlem Olšanská 2681/16 Žižkov, Praha 3, 130 00 Praha, jejímž předmětem je právo umístit, 

provozovat, udržovat a opravovat na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 162/2 v k. 

ú. a obci Sedlčany podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, tj. optické kabely, 

optický rozvaděč, HDPE trubka („Komunikační vedení a zařízení“) s tím, že CETIN, jako 

provozovatel, uhradí městu Sedlčany jednorázovou náhradu ve výši 500,00 Kč (RM 24-

425/2018-2022); 

 

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

č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 5/II. patro), a to s žadatelkou, trvale bytem 

Sedlčany, na dobu určitou, tj. ode dne 1. října do dne 31. prosince 2019 (RM 24-427/2018-

2022); 

 

▪ Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 (č. j.: MST/17597/2019), 

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, finanční 

podporu ve výši 5.000,00 Kč subjektu, Povltavský sportovní klub DA-BA, z. p., se sídlem 

Sedlčany, Západní č. p. 1172, 264 01 Sedlčany, a to za podmínek uvedených v uzavírané 



 

 

Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční podpory (v souboru výroků usnesení RM 24-

429/2018-2022); 

 

▪ uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavbu s názvem „Inženýrské sítě U Háječku“, 

jehož předmětem je odečtení částky za neprovedené práce ve výši 546.504,16 Kč bez DPH 

a navýšení ceny za práce provedené nad rámec původního závazku o 451.882,44 Kč bez DPH. 

Nová cena závazku je 15.864.715,42 Kč bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 24-

430/2018-2022); 

 

▪ uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu s názvem „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 

5, západ – prodloužení IS“, jehož předmětem je odečtení částky za neprovedené práce ve výši 

25.934,00 Kč bez DPH a navýšení ceny za práce provedené nad rámec původního závazku 

o 214.226,00 Kč bez DPH. Nová cena závazku je 1.490.941,00 Kč bez DPH (v souboru výroků 

usnesení RM 24-431/2018-2022); 

 

▪ Výzvu k podání nabídek, sestavenou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a podle vnitřního předpisu města Sedlčany 

č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v účinném znění, kterou veřejný 

zadavatel, město Sedlčany, vyzývá k podání nabídky uchazečů na veřejnou zakázku malého 

rozsahu pod názvem „Vypracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod 

Sedlčany – jih v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany s platností 

od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2033“ (RM 24-437/2018-2022); 

 

▪ jmenovat pětičlennou hodnotící komisi pro posouzení nabídek na dílo pod názvem 

„Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Sedlčany – jih, ve správním 

obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany, s platností od 1. ledna 2021 do 31. prosince 

2033“. Komise bude pracovat ve složení Mgr. Zdeněk Šimeček, Ing. Vladimír Mrázek, 

Ing. Marie Kotalíková, DiS., pan Petr Vondráček, DiS. a Ing. Tomáš Langer (RM 24-

440/2018-2022); 

 

▪ upravený Kalendář oddacích dnů na rok 2020, ve kterých bude zajištěna služba oddávajících 

a v jehož časových limitech bude správním orgánem rozhodováno (RM 24-442/2018-2022); 

 

▪ zahraniční služební cestu II/2019 realizovanou do Francie (Taverny), která se uskuteční 

ve dnech 3. října – 7. října 2019, za účelem tradičního setkání ve francouzském partnerském 

městě Taverny spolu s aktivní účastí na každoroční akci tamějším městem pořádané – EKIDEN 

2019 (běžecký závod). Město Sedlčany spolu se závodníky rekrutovanými z G a SOŠE 

Sedlčany bude reprezentovat pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, 

pan Pavel Bednář, ředitel Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace a paní 

Bc. Markéta Křivská, vedoucí Turistického informačního centra Sedlčany (RM 24-443/2018-

2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit: 

▪ konečné řešení zahrnutí pozemků do katastrálních území, a to s ohledem na skutečnost, 

že vlastníci pozemků (FO) parc. č. 474/4, parc. č. 472/8 o celkové výměře 55 m2, obec 

Prosenická Lhota (LV 1974) parc. č. 472/9, parc. č. 474/7 o celkové výměře 116 m2, FO parc. 

č. 530/24 o výměře 133 m2, parc. č. 535/3 o výměře 228 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, 

a spoluvlastníci pozemků (FO) parc. č. 165/1 o výměře 262 m2 v k. ú. Prosenická Lhota, vlastní 

tyto pozemky o malé výměře ve výše uvedených katastrálních územích na území dvou 

sousedních obcí, přičemž ostatní nemovitosti (pozemky) vlastní v sousedních katastrálních 



 

 

územích, a tudíž není možno provést jejich sloučení, resp. zrušení těchto malých pozemkových 

parcel v rámci jednoho katastrálního území (v souboru výroků usnesení RM 24-426/2018-

2022). 

  

Rada města Sedlčany rozhodla zařadit:  

▪ v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu 

prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ředitelku Mateřské školy 

Sedlčany, příspěvkové organizace města Sedlčany, do 12. platové třídy. Ve věci vydání nového 

Platového výměru v upravených podmínkách bude postupováno s termínem změny ode dne 

1. září 2019 (RM 24-428/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

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

rozsahu, v úplném a účinném znění, s realizací akce „Kanalizace Severní sídliště“, doplněné 

do Přílohy č. 3 rozpočtu města Sedlčany; práce budou zadány správci Městské vodovodní 

a kanalizační infrastruktury Sedlčany, tj. 1. SčV, a. s.; IČO 47549793, za cenu 230.024,00 Kč 

bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 24-432/2018-2022); 

 

▪ se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na vyhotovení investiční akce 

pod názvem „Městský park Sedlčany“. Předmětem Dodatku č. 1 je posunutí lhůty plnění 

zakázky s ohledem na aktuální termín předání staveniště (v souboru výroků usnesení RM 24-

433/2018-2022); 

 

▪ s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna ceny ve výši 

2.093.865,50 Kč bez DPH; 2.533.577,30 Kč vč. DPH, tj. navýšení ceny o 4,16 % smluvního 

závazku z důvodu provedení záměny části zemin v podkladních vrstvách komunikace, a to pro 

případ investiční akce pod názvem „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ (v souboru 

výroků usnesení RM 24-434/2018-2022); 

 

▪ s uzavřením návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na investiční akci pod názvem „LAS 

Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“, a to v rozsahu změny závazku o 1.428.320,00 Kč 

bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 24-436/2018-2022); 

 

▪ s předloženým postupem ve věci vedení jednání o nabídce na poskytování mobilních 

telefonních a vybraných datových služeb a návrhem optimalizace zatřídění do tarifů a jejich 

nastavení, vzešlým z jednání se stávajícím poskytovatelem těchto služeb, T-Mobile Czech 

Republic (RM 24-441/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany revokovala: 

▪ dřívější usnesení zn.: RM 20-372/2018-2022 přijaté dne 24. července 2019, a to 

k problematice investiční akce pod názvem „LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“ 

(dřívější návrh Dodatku č. 1 k původní Smlouvě o dílo); (RM 24-435/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila: 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru životního prostředí, zajistit v rámci Výzvy k podání 

nabídek na veřejnou zakázku pod názvem „Vypracování lesních hospodářských osnov 

pro zařizovací obvod Sedlčany – jih v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Sedlčany s platností od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2033“ rozeslání této Výzvy šesti níže 

uvedeným zpracovatelským firmám: 



 

 

- Lesprojekt Kroměříž, s. r. o., se sídlem Kotojedská 1044/27, 76701, Kroměříž; 

IČO 25302990; 

- LesInfo CZ, a. s., se sídlem Rudolfovská 84, 370 01 České Budějovice; IČO 25161644; 

- Příroda, s. r. o., se sídlem Zápská 1862, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01; 

IČO 61677922; 

- ING-FOREST, s. r. o., se sídlem Kotkova 988, 544 01 Dvůr Králové nad Labem; 

IČO 24170852; 

- Lesprojekt východní Čechy, s. r. o., se sídlem Gočárova třída 504/54, 

Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové; IČO 25251431; 

- Ekoles - Projekt, s. r. o., se sídlem Mládí 4024/15a, 466 04 Jablonec nad Nisou; 

IČO 61324787 (RM 24-439/2018-2022). 

 

 

 

 


