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

č. 25/2018-2022 ze dne 2. října 2019 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 14 specifických usnesení, a to 

v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  

▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 18. září 2019 (RM č. 24/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných (RM 25-444/2018-2022); 

   

▪ Zprávu v předmětu „Investice a akce stavební povahy města Sedlčany roku 2019“, 

přednesenou Ing. Tomášem Langerem, vedoucím Odboru investic (RM 25-445/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6014195/1 Sedlčany, 

k Cihelně, kNN pro parc. č. 2748“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupenou na základě plné moci č. PM/II-036/2019 

ze dne 28. ledna 2019 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., se sídlem Průmyslová č. p. 1 665, 

263 01 Dobříš, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem 

je  zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 2762/69 v k. ú. 

a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční 

soustavy, tj. kabelového vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 

ve výši 12.000,00 Kč (včetně DPH); (RM 25-446/2018-2022); 

 

▪ aby s žadatelkou (FO) byla uzavřena Kupní smlouva, na základě které jako smluvnímu 

nájemníkovi bude prodán užívaný byt velikostní kategorie 3 + 1 (obytný dům Sedlčany, 

Havlíčkova č. p. 623, 264 01 Sedlčany; č. bytu 15/V. patro o výměře 72,60 m2) za jednotkovou 

cenu 5.100,00 Kč/m2, tj. za celkovou částku 370.260,00 Kč (RM 25-447/2018-2022); 

 

▪ aby s žadatelkou (FO) byla uzavřena Kupní smlouva, na základě které jako smluvnímu 

nájemníkovi bude prodán užívaný byt velikostní kategorie 1 + KK (obytný dům Sedlčany, 

Na Severním sídlišti III/675, 264 01 Sedlčany; č. bytu 4/I. patro o výměře 32,10 m2) 

za jednotkovou cenu 4.900,00 Kč/m2, tj. za celkovou částku 157.290,00 Kč (RM 25-448/2018-

2022); 

 

▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 4/2019, a to v plném rozsahu všech aktuálních 

a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2019 o částku ve výši 1.655,00 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2019 o částku ve výši 3.141,00 tis. Kč. Příjmy i výdaje po provedené úpravě 

budou shodně činit celkem 291.868,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve 

schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 včetně dříve provedených rozpočtových 

změn, bude vyrovnaný (RM 25-451/2018-2022); 

 



 

 

▪ uzavření smluvního ujednání na práce v hodnotě 776.981,15 Kč bez DPH, tj. 940.147,20 Kč 

vč. DPH, a to s vybraným dodavatelem 1. SčV, a. s.; IČO 47549793 na stavební práce 

pod názvem akce „Inženýrské sítě Sedlčany v zóně 5, západ, U Háječku – komunikace, drenáž“ 

(v souboru výroků usnesení RM 25-453/2018-2022); 

 

▪ uzavření smluvního ujednání na práce v hodnotě 182.907,80 Kč bez DPH s vybraným 

dodavatelem 1. SčV, a. s.; IČO 47549793, a to na stavební akci pod názvem akce „Inženýrské 

sítě Sedlčany v zóně 5, západ příprava tlakové kanalizace pro II. etapu“ (v souboru výroků 

usnesení RM 25-454/2018-2022); 

 

▪ úpravu Přílohy č. 3 rozpočtu města Sedlčany v položce „Obnova a opravy vodohospodářského 

majetku“, dále odložení realizace akcí „ČOV Sedlčany – obnova žlabu na lapáku písku“, „ČOV 

– rekonstrukce VO“ a části akce „Geodetické zaměření vodovodů a kanalizací“ na úkor vyšší 

potřeby posílení realizace dodávky kotlů, a s tím spojené sanace komínů; rovněž s výše 

uvedeným související nabídku 1. SčV, a. s. na akci „ČOV – pořízení zásobní nádrže na propan-

butan, výměna kotle“ za cenu 1.010.000,00 Kč bez DPH, a to spolu s uzavřením smluvního 

ujednání dle této nabídky (v souboru výroků usnesení RM 25-455/2018-2022); 

 

▪ objednání nabízených projekčních prací na vypracování projektové dokumentace chodníku 

v obci Libíň firmou ENERGON stavební, s. r. o.; IČO 26443571, za cenu 130.000,00 Kč bez 

DPH (v souboru výroků usnesení RM 25-456/2018-2022); 

 

▪ a to v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, provedený zápis do Kroniky 

města Sedlčany za rok 2017 a rok 2018, který provedla Mgr. Ladislava Beranová, kronikářka 

města Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 25-457/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany stanovila:  

▪ termín pro svolání 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 

2018 – 2022 na pondělí dne 14. října 2019 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany se uskuteční ve Společenském sále KDJS Sedlčany (RM 25-449/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila schválit Zastupitelstvu města Sedlčany: 

▪ navržený program jednání 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto 

volební období (2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 14. října 2019 v čase 

od 17:00 hod. ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany (RM 25-

450/2018-2022); 

 

▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 5/2019, a to v plném rozsahu všech aktuálních 

a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je přesunutí rozpočtovaných 

prostředků v oblasti výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 ve výši 5.331,00 tis. Kč 

ve smyslu ustanovení § 16, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., aniž by se změnil celkový objem 

rozpočtu příjmů a výdajů. Příjmy i výdaje po provedené úpravě budou činit celkem 

291.868,00 tis. Kč (RM 25-452/2018-2022). 

 

 

 

 


