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

č. 28/2018-2022 ze dne 13. listopadu 2019 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 9 specifických usnesení, a to 

v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  

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

úkolů průběžných (RM 28-497/2018-2022); 

 

▪ výsledky výběrového řízení uvedené v Protokolu z otevírání obálek a hodnocení došlých 

nabídek ze dne 30. října 2019 na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Vypracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Sedlčany – jih v rámci 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany“ (v souboru výroků usnesení RM 28-

504/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 

▪ návrh rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany na rok 2020, rozpočet 

jejich hospodaření ve zřízených a spravovaných fondech organizací na rok 2020, odpisové 

plány těchto subjektů na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací 

města Sedlčany na období let 2021 – 2022, vše dle předložených návrhů, zpracovaných 

v součinnosti Městského úřadu Sedlčany, Odboru ekonomického s řediteli příspěvkových 

organizací.  

Tímto se příspěvek na činnost subjektů pro rok 2020 schvaluje v následující výši: 

1. základní škola Sedlčany     3.000,00 tis. Kč 

2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 2.650,00 tis. Kč 

Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany      660,00 tis. Kč 

Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany      660,00 tis. Kč 

Mateřská škola Sedlčany     2.527,00 tis. Kč 

Základní umělecká škola Sedlčany       395,00 tis. Kč 

Městská knihovna Sedlčany     4.854,00 tis. Kč 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany    5.865,00 tis. Kč 

Městské muzeum Sedlčany     3.191,00 tis. Kč 

Sportovní areály Sedlčany (činnost / opravy)  5.602,00 tis. Kč / 1.000,00 tis. Kč. 

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Sedlčany na období let 2021 – 

2022 se schvaluje v následující výši:    (rok 2021)           (rok 2022) 

1. základní škola Sedlčany     3.000,00 tis. Kč    3.000,00 tis. Kč 

2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení Sedlčany 2.650,00 tis. Kč    2.650,00 tis. Kč 

Školní jídelna 1. základní školy Sedlčany      670,00 tis. Kč       675,00 tis. Kč 

Školní jídelna 2. základní školy Sedlčany      680,00 tis. Kč       700,00 tis. Kč 

Mateřská škola Sedlčany     2.500,00 tis. Kč    2.500,00 tis. Kč 

Základní umělecká škola Sedlčany       395,00 tis. Kč       395,00 tis. Kč 

Městská knihovna Sedlčany     5.065,00 tis. Kč    5.293,00 tis. Kč 



 

 

Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany    5.950,00 tis. Kč    6.050,00 tis. Kč 

Městské muzeum Sedlčany     3.329,00 tis. Kč    3.461,00 tis. Kč 

Sportovní areály Sedlčany (činnost)    5.882,00 tis. Kč    6.176,00 tis. Kč  

Sportovní areály Sedlčany (opravy)    1.000,00 tis. Kč     1.000,00 tis. Kč 

(RM 28-498/2018-2022); 

 

▪ Rozpočtové opatření č. 1/2019 KDJS, kterým jsou navyšovány předpokládané náklady 

a předpokládané výnosy příspěvkové organizace Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany s ohledem 

na vlastní činnost, a to o částku, která se promítne do předpokládaného hospodářského výsledku 

ve výši 90.000,00 Kč (výnosy z částky 9.499,00 tis. Kč na částku 10.547,00 tis. Kč; náklady 

z částky 9.499,00 tis. Kč na částku 10.457,00 tis. Kč). Rozpočtové opatření nevyžaduje 

prostředky z rozpočtu města Sedlčany (zřizovatele); (RM 28-499/2018-2022); 

 

▪ uzavřít „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6022501/1 Sedlčany, 

Tyršova (B 1329) kNN pro p. č. 124/4“, mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV 

– Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci ze dne 28. ledna 

2019, evid. č. PM/II-008/2019, jednajícím subjektem, jako oprávněným a městem Sedlčany, 

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

Sedlčany parc. č. 146/1 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení, provozování, údržby 

a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení VN o výměře 25 bm. Věcné 

břemeno je zřizováno za jednorázovou náhradu ve výši 7.500,00 Kč (včetně DPH); (RM 28-

500/2018-2022); 

 

▪ Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany ke dni 31. prosince 2019, 

který navrhl Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku, a to včetně složení hlavní inventarizační 

komise a dílčích inventarizačních komisí s tím, že inventura bude zahájena dne 1. prosince 2019 

a ukončena nejpozději ke dni 31. ledna 2020 (RM 28-501/2018-2022); 

  

▪ Žádost fyzické osoby, trvale bytem Sedlčany, ulice 28. října č. p. 172, 264 01 Sedlčany 

(nájemce bytu č. 6) a Žádost další fyzické osoby, trvale bytem Sedlčany, ulice 28. října č. p. 

175, 264 01 Sedlčany (nájemce bytu č. 8), které shodně žádají o povolení stavebních úprav 

s tím, že na vlastní náklady hodlají odstranit v koupelnách vanu a tuto nahradit sprchovým 

koutem, což obě žadatelky požadují v souvislosti s jejich zdravotním stavem (RM 28-

502/2018-2022); 

 

▪ Žádost o navýšení limitu nákladů na platy včetně ostatních osobních nákladů na rok 2019 

pro Sportovní areály Sedlčany, příspěvkovou organizaci, a to v kontextu Žádosti č. j.: MST 

21305/2019, která byla na Městský úřad Sedlčany doručena dne 4. listopadu 2019 (RM 28-

503/2018-2022); 

 

▪ hodnotící komisí navrhovaný výběr uchazeče SILVA PROJEKT, s. r. o., se sídlem Kroměříž, 

Kotojedská 1044/27, 767 01 Kroměříž; IČO 29295033, který podal nejvýhodnější nabídku 

na vypracování veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vypracování lesních 

hospodářských osnov pro zařizovací obvod Sedlčany – jih v rámci správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Sedlčany“, za jednotkovou cenu 508,20 Kč/ha s DPH, tj. za celkovou 

cenu ve výši 412.658,00 Kč s DPH (v souboru výroků usnesení RM 28-504/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla stanovit:  

▪ celkový počet zaměstnanců zařazených do organizačních složek města Sedlčany 

na 25 zaměstnanců při naplnění 23,1000 pracovních úvazků (RM 28-505/2018-2022). 


