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

č. 27/2018-2022 ze dne 30. 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 16. října 2019 (RM č. 26/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění 

úkolů průběžných (RM 27-483/2018-2022); 

 

▪ přednesenou Zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2019 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I. – IX. / 2019) 

s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 30. září 2019 ve výši 212.555,74 tis. Kč, 

což představuje 72,83 %; plnění schváleného předpokladu rozpočtu a rozpočtové výdaje 

(čerpání) jsou ke dni 30. září 2019 ve výši 186.184,85 tis. Kč, což představuje 63,79 % 

schváleného předpokladu rozpočtu (RM 27-484/2018-2022); 

 

▪ Zprávu o vyhodnocení provozu vodohospodářského majetku za rok 2018 (Městská vodovodní 

a kanalizační infrastruktura Sedlčany), kterou na základě smluvního ujednání a příslušných 

předpisů vypracoval a předložil provozovatel tohoto majetku města Sedlčany, kterým 

je  1. SčV., a. s., s adresou pracoviště Příbram, Novohospodská č. p. 93, 261 01 Příbram, (sídlo 

společnosti Praha, Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10), a to s údaji k datu 30. září roku 2019 

(RM 27-494/2018-2022); 

 

▪ Zprávu o vyhodnocení stavu vodohospodářského majetku za rok 2019 spolu s návrhem oprav 

a investic do vodohospodářského majetku a návrhem dlouhodobého rozvoje a obnovy majetku 

(Městská vodovodní a kanalizační infrastruktura Sedlčany), kterou na základě smluvního 

ujednání a příslušných předpisů vypracoval a předložil provozovatel, kterým je 1. SčV., a. s., 

s adresou pracoviště Příbram, Novohospodská č. p. 93, 261 01 Příbram, (sídlo společnosti 

Praha, Ke Kablu č. p. 971, 100 00 Praha 10), a to s údaji k datu 30. září roku 2019 (RM 27-

495/2018-2022); 

 

▪ plnění úkolu vyplývajícího z usnesení ZM 80/2018-2022, které bylo přijato dne 24. června 

2019 ve věci vypracování návrhu modelu financování projektového záměru „AQUAPARK 

Sedlčany“ s dopadem na zatížení rozpočtu města Sedlčany investičními, provozními i případně 

ostatními náklady (RM 27-496/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání, uzavřený mezi městem 

Sedlčany, jako pronajímatelem (podnikatelem), trvale bytem Petrovice, jako nájemcem, 

na základě kterého se prodlužuje doba trvání nájmu a s tím spojená výše nájemného a jeho 

splatnost, týkající se pronájmu nebytových prostor sloužících k podnikání v objektu budovy 

Sedlčany, Nádražní č. p. 85. Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je skutečnost, že dosud platná 



 

 

Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání byla z důvodu prodeje nemovitosti ukončena 

výpovědí ze strany pronajímatele, a to ke dni 31. října 2019. Jelikož se nepodařilo k uvedenému 

datu prodej domu Sedlčany, Nádražní č. p. 85 realizovat, Rada města Sedlčany reaguje 

zpětvzetím výpovědi Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 29. července 

2019 s tím, že na základě výše uvedeného Dodatku č. 1 se prodlužuje doba trvání nájmu 

na dobu určitou, tj. od 1. listopadu do 31. prosince 2019. Smluvní nájemné činí 14.170,00 Kč 

(v souboru výroků usnesení RM 27-485/2018-2022);  

 

▪ předložený návrh Městského úřadu Sedlčany, Odboru majetku, na vyřazení z evidence 

majetku realizovaného, přebytečného a neupotřebitelného majetku ve vlastnictví města 

Sedlčany. Jedná se o dlouhodobý majetek, tj. osobní automobil Škoda Fabia (SPZ PBL 20 40) 

a dvě bytové jednotky (Sedlčany č. p. 659/9 a č. p. 417/9). V souvislosti s výměnou, resp. 

obnovou telefonní sítě Městského úřadu Sedlčany je předkládán návrh na vyřazení 

dlouhodobého majetku (4 ks telefonních ústředen) a dále drobného majetku (81 ks telefonních 

přístrojů). Zároveň je předkládán návrh na vyřazení drobného majetku, tj. inventáře 

jednotlivých kanceláří. Soupisy majetku navrženého k vyřazení jsou Přílohou Zápisu RM 

č.  27/2018-2022 (RM 27-486/2018-2022); 

 

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

Sedlčany, na adrese Sedlčany, ulice 28. října č. p. 172, byl nově přidělen žadateli, dosud trvale 

bytem Dublovice, neboť osoba, které byl byt dříve přidělen, jej odmítla převzít (RM 27-

488/2018-2022); 

 

▪ prodloužení Smlouvy o poskytnutí ubytování v bytovém domě Sedlčany, na adrese objektu 

Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany (ubyt. jednotka č. 4/IV. patro), a to se 

stávající uživatelkou, na dobu určitou, tj. ode dne 1. listopadu do dne 31. prosince 2019 (RM 

27-489/2018-2022); 

 

▪ na návrh uživatele pozemků (provozovatele), kterým je O2 Czech Republic, a. s., se sídlem 

Praha, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle; IČO 60193336, uzavřít Dohodu 

o ukončení Smlouvy o nájmu pozemků (části pozemků parc. č. 270/21 a parc. č. 1084/27) 

užívaných za účelem umístění telefonních budek s veřejným telefonním automatem 

č. TA/7/02 M, která byla uzavřena dne 13. května 2002 na podporu řádného a nerušeného 

výkonu poskytování telekomunikačních služeb (RM 27-491/2018-2022);  

 

▪ Rámcovou smlouvu na vykonávání slušných pohřbů osob opuštěných a zemřelých na území 

města Sedlčany, která je uzavírána za dalších Smlouvou definovaných podmínek 

s provozovatelem Pohřební služby, Sedlčanskými technickými službami, s. r. o., se sídlem 

Sedlčany, K. H. Máchy č. p. 651, 264 01 Sedlčany; IČO 27167127 (RM 27-492/2018-2022); 

 

▪ změnu podmínek Rámcové smlouvy o službách elektronických komunikací a o prodeji 

elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství, která je uzavírána za dalších 

Smlouvou definovaných podmínek s poskytovatelem mobilních telefonních a datových služeb, 

T-Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha; IČO 

64949681 (RM 27-493/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany revokovala: 

▪ své usnesení č. RM 26-467/2018-2022 ze dne 16. října t. r., kterým byl přidělen byt velikostní 

kategorie 0+1 (č. bytu 4/I. patro) v Domově s pečovatelskou službou Sedlčany, na adrese domu 

Sedlčany, ulice 28. října č. p. 172, 264 01 Sedlčany, a to žadatelce, dosud trvale bytem 



 

 

Prosenická Lhota – Luhy, neboť jmenovaná zaslanou nabídku odmítla z důvodu, že již svoji 

bytovou situaci vyřešila jiným způsobem (RM 27-487/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vydala souhlas: 

▪ na návrh Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace, s uzavřením Nájemní 

smlouvy jedné místnosti o výměře 14,6 m2 podlahové plochy v přízemí budovy Městského 

stadionu TJ Tatran Sedlčany, na adrese objektu Sedlčany, Pod Potoky č. p. 151, 264 01 

Sedlčany, a to s uchazečem vzešlým z výběrového řízení, za účelem provozování masérských 

a rekondičních služeb, a to za dalších podmínek definovaných smluvním ujednáním (RM 27-

490/2018-2022). 

 


