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

č. 26/2018-2022 ze dne 16. října 2019 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 26 specifických usnesení, a to 

v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  

▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 2. října 2019 (RM č. 25/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných (RM 26-458/2018-2022); 

   

▪ Zprávu o činnosti a hospodaření Sedlčanských technických služeb, s. r. o. za období měsíců 

I. až IX. roku 2019 s některými vybranými aktuálními údaji o činnosti a plnění zadaných úkolů 

měsíce října roku 2019 (zejména svoz TKO, bioodpadu, správa a údržba veřejných komunikací 

a chodníků ve vlastnictví města, zimní údržba místních komunikací, péče o zeleň a další), 

kterou sestavil a přednesl pan Jiří Daněk, jednatel obchodní společnosti (RM 26-459/2018-

2022); 

 

▪ předloženou nabídku na autorský dozor při realizaci investiční akce pod názvem „Městský 

park Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM 26-473/2018-2022); 

 

▪ předloženou nabídku na geodetické práce pro zaměření lokalit v ulici Pod Potoky – Lidická 

a v ulici Luční za celkovou cenu 55.500,00 Kč bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 26-

474/2018-2022); 

 

▪ předloženou nabídku na projekční práce na akci pod názvem „Poliklinika č. p. 159, 

bezbariérové úpravy budov“ za cenu 25.000,00 Kč bez DPH, tj. 30.250,00 Kč vč. DPH 

(v souboru výroků usnesení RM 26-475/2018-2022); 

 

▪ předloženou nabídku na výměnu poničených luxfer v budově garáží Nemocnice Sedlčany 

za plastová okna za cenu 17.574,00 Kč bez DPH, tj. 21.265,00 Kč vč. DPH (v souboru výroků 

usnesení RM 26-476/2018-2022); 

 

▪ předloženou nabídku na projekční práce na akci pod názvem „Přechod Zberazská ulice“ 

za cenu 32.000,00 Kč bez DPH, tj. 38.720,00 Kč vč. DPH v souboru výroků usnesení RM 26-

477/2018-2022); 

 

▪ předloženou nabídku na projekční práce na akci pod názvem „Chodník v ulici Lidické“ 

za cenu 33.300,00 Kč bez DPH, tj. 40.293,00 Kč vč. DPH (bez geodetického zaměření); 

(v souboru výroků usnesení RM 26-478/2018-2022); 

 

▪ předloženou nabídku na projekční práce na akci pod názvem „Chodník v ulici Luční“ za cenu 

44.000,00 Kč bez DPH, tj. 53.240,00 Kč vč. DPH (bez geodetického zaměření); (v souboru 

výroků usnesení RM 26-479/2018-2022); 



 

 

 

▪ předloženou nabídku na projekční práce na akci pod názvem „Vodovod Červený Hrádek parc. 

č. 2286/1, parc. č. 2286/6“ za cenu 20.000,00 Kč bez DPH, tj. 24.200,00 Kč vč. DPH (bez 

geodetického zaměření); (v souboru výroků usnesení RM 26-480/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ Plán zimní údržby místních komunikací města Sedlčany, vypracovaný na zimní období 

od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020, vydávaný jednatelem Sedlčanských technických 

služeb, s. r. o., které provádějí správu místních komunikací ve smyslu zmírňování závad 

ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a schůdnosti chodníků a průjezdních úseků 

silnic, vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována 

s přihlédnutím ke společenským potřebám a ekonomickým možnostem vlastníka místních 

komunikací, tj. města Sedlčany (RM 26-460/2018-2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6021018/1 Sedlčany, 

kVN, TS, kNN pro parc. č. 2972/1“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako 

povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města 

Sedlčany, parc. č. 1084/18, parc. č. 2970/2 a parc. č. 2972/1 v k. ú. a obci Sedlčany, a to 

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

vedení VN a kabelového vedení NN o celkové délce 649 bm. Věcné břemeno se zřizuje 

za jednorázovou náhradu ve výši 194.700,00 Kč (včetně DPH); (RM 26-461/2018-2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IV-12-6024224/VB/1, Sedlčany, NN pro parc. č. 2225/45“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., 

se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, jako oprávněným 

a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 

na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 1979/5 a parc. č. 2231/1 v k. ú. a obci 

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

tj.  kabelového vedení NN a VN o délce 40 bm vedení NN a 655 bm vedení VN. Věcné břemeno 

se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 208.500,00 Kč, včetně DPH (RM 26-462/2018-

2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IE-12-6009605/VB/1, Libíň (P11722) kNN od TS – PB0292 k PB - 4226“, mezi ČEZ 

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

zastoupené na základě plné moci ze dne 8. února 2019 společností ENERGON Dobříš, s. r. o., 

se sídlem Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako oprávněným a městem Sedlčany, jako 

povinným, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města 

Sedlčany, parc. č. 320/1, parc. č. 421, parc. č. 492 v k. ú. Libíň, obec Sedlčany, a to za účelem 

zřízení, provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN 

v délce 195 bm a 2 m2 – 2x jisticí a rozpojovací pilíř. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou 

náhradu ve výši 60.500,00 Kč, včetně DPH (RM 26-463/2018-2022); 

 

▪ uzavření nové Smlouvy o nájmu pozemků (dále jen „Smlouva“) parc. č. 241/19, parc. 

č.  241/20, parc. č. 241/22, parc. č. 241/27, parc. č. 241/39, parc. č. 241/40, parc. č. 241/41, 

parc. č. 241/42, parc. č. 241/44, parc. č. 241/45, parc. č. 244/20, parc. č. 244/8, parc. č. 241/32, 

parc. č. 241/37 a parc. č. 747/9 vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, které se nacházejí 

v oploceném areálu Čistírny odpadních vod Sedlčany a rovněž tak za oplocením v jejím 

bezprostředním sousedství, o celkové výměře 3 453 m2, a to mezi spoluvlastníky (fyzické 



 

 

osoby; spoluvlastnický podíl id. ½ - v SJM), jako pronajímateli a městem Sedlčany, jako 

nájemcem, čímž je zajištěna kontinuita právního důvodu užívání, a to na dobu určitou 

s účinností počínaje dne 1. listopadu 2019 do dne 31. října 2024, za jednotkovou cenu ve výši 

25,00 Kč/m2/rok, což při celkové výměře pozemků ve výši 3 453 m2 činí roční nájemné ve výši 

86.325,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM 26-464/2018-2022); 

 

▪ s ohledem na vývoj ceny v místě a čase obvyklé, aby v případě pachtu zemědělských pozemků 

ve vlastnictví města Sedlčany, byla s účinností dne 1. ledna 2020 zvýšena cena pachtovného, 

a to z dosavadních 2.000,00 Kč/ha/rok na jednotkovou cenu 3.000,00 Kč/ha/rok (v souboru 

výroků usnesení RM 26-465/2018-2022); 

 

▪ výměnu dříve přiděleného bytu smluvní uživatelce, velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 4/I. 

patro), v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese ulice 28. října č. p. 172 

v Sedlčanech, za nově přidělený byt velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 5/I. patro), který bude 

společně užívat s další fyzickou osobou, čímž tímto vstupují do společného nájmu (RM 26-

466/2018-2022); 

 

▪ aby byt velikostní kategorie 0+1 (č. bytu 4/I. patro) v Domově s pečovatelskou službou 

Sedlčany, na adrese ulice 28. října č. p. 172 v Sedlčanech, byl nově přidělen žadatelce s nejvyšší 

mírou potřebnosti, dosud trvale bytem Prosenická Lhota – Luhy (RM 26-467/2018-2022); 

 

▪ prodloužení doby užívání založené Smlouvou o poskytnutí přístřeší dříve uzavřenou se dvěma 

fyzickými osobami v bytovém domě Sedlčany, na adrese Strojírenská č. p. 791, 264 01 

Sedlčany, a to na dobu určitou ode dne 1. ledna 2020 do dne 31. prosince 2020 (RM 26-

468/2018-2022); 

 

▪ objednání prací na autorský dozor při realizaci investiční akce pod názvem „Městský park 

Sedlčany“ za hodinovou sazbu 950,00 Kč/hod. bez DPH, a to za dalších smluvně sjednaných 

podmínek (skutečně vynaložené cestovné; potřebnost dozorovat) od autora projektové 

dokumentace A8000, s. r. o.; IČO 46680543 (v souboru výroků usnesení RM 26-473/2018-

2022); 

 

▪ uzavření smluvního ujednání s dodavatelem služeb na geodetické práce pro zaměření lokalit 

v ulici Pod Potoky – Lidická a v ulici Luční, firmou Hrdlička spol. s r. o. (v souboru výroků 

usnesení RM 26-474/2018-2022); 

 

▪ uzavření smluvního ujednání s dodavatelem S-B, s. r. o.; IČO 25652362 na projekční práce 

na akci pod názvem „Poliklinika č. p. 159, bezbariérové úpravy budov“ (v souboru výroků 

usnesení RM 26-475/2018-2022);  

 

▪ uzavření smluvního ujednání s dodavatelem Jiří Moulík; IČO 74459732, na výměnu 

poničených luxfer v budově garáží Nemocnice Sedlčany za plastová okna (v souboru výroků 

usnesení RM 26-476/2018-2022); 

 

▪ uzavření smluvního ujednání na projekční práce na akci pod názvem „Přechod Zberazská 

ulice“ s dodavatelem Ing. Jan Kubelka – projektant dopravních staveb; IČO 05434823 

(v souboru výroků usnesení RM 26-477/2018-2022); 

 



 

 

▪ uzavření smluvního ujednání na akci pod názvem „Chodník v ulici Lidické“ s dodavatelem 

Ing. Jan Kubelka – projektant dopravních staveb; IČO 05434823 (v souboru výroků usnesení 

RM 26-478/2018-2022); 

 

▪ uzavření smluvního ujednání na projekční práce na akci pod názvem „Chodník v ulici Luční“ 

s dodavatelem Ing. Jan Kubelka – projektant dopravních staveb; IČO 05434823 (v souboru 

výroků usnesení RM 26-479/2018-2022); 

 

▪ uzavření smluvního ujednání na projekční práce na akci pod názvem „Vodovod Červený 

Hrádek parc. č. 2286/1, parc. č. 2286/6“ s dodavatelem Krejčí Bohumil – KRB; IČO 16938402 

(v souboru výroků usnesení RM 26-480/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyhověla:  

▪ změněné Žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, pro žadatele 

Sedlčanská iniciativa reGENERACE, z. s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Dačického 1099/17, 

140 00; IČO 06324983, a to částkou podpory 10.000,00 Kč, která bude použita na oslavy 

30. výročí „Sametové revoluce“, které se budou konat dne 17. listopadu 2019 na náměstí T. G. 

Masaryka ve městě Sedlčany. Dalšími organizátory akce jsou Základní umělecká škola 

Sedlčany, příspěvková organizace a Městské muzeum Sedlčany. Tímto rozhodnutím se 

nahrazuje současně revokované usnesení Rady města Sedlčany označené označeno RM 18-

325/2018-2022 přijaté dne 12. června 2019 (RM 26-469/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala předchozí souhlas zřizovatele:  

▪ podle ustanovení § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidel, 

ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního účelového daru ve výši 44.100,00 Kč 

na projekt „Pečení chleba“ pro příjemce 2. základní školu – Školu Propojení Sedlčany, 

se sídlem Příkrá č. p. 67, 264 01 Sedlčany, a to od dárce Nadační fond Patronát Sedlčansko, se 

sídlem Vysoký Chlumec č. p. 31, 262 52 Vysoký Chlumec; IČO 26428326 (RM 26-470/2018-

2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:  

▪ s využitím finančních prostředků z Fondu investic k navýšení peněžních prostředků určených 

na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost, 

případně Rezervního fondu, a to pro případ příspěvkové organizace města Sedlčany, Mateřské 

školy Sedlčany, Šafaříkova 1070; IČO 70999058, činěné za účelem pokrytí financování 

výměny interiérových dveří v počtu 34 ks v objektu budovy školy na Centrálním pracovišti 

Mateřské školy Sedlčany, tj. nákupu, výměny a instalace (kompletní demontáž stávajících 

a montáž nakoupených) dveří, a to včetně dopravy a uvedení do provozu za nabídkovou cenu 

do výše 243.000,00 Kč (RM 26-471/2018-2022); 

 

▪ v souladu se Smlouvou o nájmu areálu nemocnice v Sedlčanech ze dne 18. prosince 2017 

s tím, aby provedené stavební práce za období roku 2019 byly započítány proti nájemnému 

v celkové částce 0,00 Kč a zároveň se zápočtem vzájemných pohledávek a závazků ve výši 

2.031.790,00 Kč jako roční nájemné za rok 2019. Konečný stav pohledávek nájemce 

MEDITERRA – Sedlčany, s. r. o. ke dni 31. prosince 2019 činí 9.468.153,56 Kč (RM 26-

472/2018-2022); 

 

▪ s objednáním administrace zadávacího řízení pro výběr dodavatele na akci „IS Na Skalách, 

Sedlčany“ od spol. S.I.K., spol. s r. o.; IČO 25108433; za cenu 48.000,00 Kč bez DPH, 



 

 

tj.  58.080,00 Kč vč. DPH s předpokládanou realizací zakázky po vyhlášení výzvy k podání 

žádostí o dotaci v souladu s dotačními podmínkami v roce 2020 (RM 26-481/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany nevyhověla:  

▪ z důvodů uvedených v příloze tohoto usnesení (údajová tabulka) samostatně podaným 

Žádostem o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 v počtu čtyřech 

samostatných Žádostí, doručených průběžně subjekty 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, a to těmto žadatelům: 

Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s., se sídlem Pod Oborou č. p. 88, 104 00 Praha 10 – 

Hájek, IČO 27006891;  

Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb (Centrum sociálních a zdravotních služeb), 

se sídlem Nalžovice č. p. 14, 262 93 Nalžovice, IČO 42727243;  

Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa, se sídlem 5. května č. p. 1170, 

549 41 Červený Kostelec, IČO 48623814; 

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, p. o. města Příbram, se sídlem Brodská 

č. p. 100, 261 01 Příbram VIII, IČO 47067071 (RM 26-482/2018-2022). 

 

 

 

 

 


