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

č. 30/2018-2022 ze dne 4. prosince 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 27. listopadu 2019 (RM č. 29/2018-2022) a doplňující zprávu 

o plnění úkolů průběžných (RM 30-532/2018-2022); 

 

▪ výsledky auditu Metropolitního kamerového systému Sedlčany, který spolu s doporučeními 

pro město Sedlčany vyhotovil, a do pasportních listů sestavil, úkolem pověřený externí 

specialista, pan Václav Pištěk (RM 30-538/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ uzavřít „Dodatek č. 15 ke Smlouvě o užívání stožárů“, na základě kterého se mění čl. IV. 

„Doba užívání“ a čl. V. „Výše úhrady“ původní Smlouvy ze dne 26. listopadu 1999, uzavřené 

mezi vlastníkem, tj. městem Sedlčany a uživatelem, se sídlem Sedlčany. Užívání předmětu 

Smlouvy, tj. sloupových stožárů veřejného osvětlení u silnice I/18 za účelem umístění 

reklamních tabulí se prodlužuje na dobu určitou ode dne 1. ledna 2020 do dne 31. prosince 2020 

s podmínkou, že v případě požadavku ze strany města Sedlčany na okamžité odstranění 

reklamních tabulí z důvodů legislativních i z jiných mimořádných důvodů, a to v době 

sjednaného užívání, budou reklamní tabule na náklady nájemce neprodleně odstraněny. 

Náhrada za užívání stožárů s účinností 1. ledna 2020 se stanoví ve výši 250,00 Kč/rok/stožár, 

to znamená, že roční nájemné činí 2.000,00 Kč (RM 30-533/2018-2022); 

 

▪ uzavřít Dodatek ke Smlouvě o provozování systému MIOS na území města Sedlčany, který 

bude uzavřen mezi městem Sedlčany a provozovatelem systému, jehož předmětem 

je  prodloužení doby platnosti původní Smlouvy ze dne 24. března 1999 na provozování 

Městského informačního a orientačního systému (MIOS). Tímto Dodatkem se prodlužuje 

platnost Smlouvy na dobu určitou, a to od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2029 (RM 30-

534/2018-2022); 

 

▪ zapojení a využití Investičního fondu příspěvkové organizace ve výši 126.607,00 Kč, a to 

na základě Žádosti jednající, paní Zdeňky Malíčkové, ředitelky Školní jídelny 2. Základní školy 

Sedlčany, příspěvkové organizace (RM 30-536/2018-2022); 

 

▪ návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na investiční akci Městský park Sedlčany. 

Uzavřením tohoto Dodatku se na základě Změnového listu č. 1. definují neprovedené práce 

v hodnotě 1.035.980,11 Kč bez DPH a dále provedené práce nad rámec smluvního závazku 

ve výši 615.419,91 Kč bez DPH. Celková změna zahrnuje snížení hodnoty díla, která činí 

420.560,20 Kč bez DPH (v souboru výroků usnesení RM 30-537/2018-2022); 

 



 

 

▪ v rámci podpory přípravy občanské společnosti na mimořádné situace vydat pro pana Viktora 

Němce, dlouholetého člena a starostu SDH II Sedlčany, dokument o pověření starosty města 

Sedlčany k provádění instruktážní, přednáškové a jiné osvětové činnosti se zaměřením 

na připravenost, základní dovednosti a prevenci dětí a mládeže v oblasti kompetencí hasičského 

sboru a za tímto účelem jej vybavit průkazem statutu pověřené osoby městem Sedlčany k této 

činnosti, prováděné zejména v prostředí základních a středních škol (RM 30-540/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:  

▪ s tím, aby žadatel, společnost BES, s. r. o. se sídlem Benešov, Sukova č. p. 625, 256 01 

Benešov, realizovala stavbu s názvem „Rekonstrukce linky na drcení kameniva 185 t/h“ v lomu 

na Štilečku. Tento souhlas je vydáván za předpokladu, že stavba bude provedena podle 

zpracované a odsouhlasené projektové dokumentace, přičemž budou dodrženy veškeré 

podmínky stanovené povolovacím správním orgánem a dotčenými orgány týkající se ochrany 

životního prostředí a ochrany obyvatel sousedních obcí před škodlivými vlivy (RM 30-

535/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit:  

▪ podle ustanovení § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, poskytnout mimořádnou odměnu ve výši 12 % ze součtu všech měsíčních odměn 

za rok, které za výkon funkce na základě ustanovení § 73 uvedeného zákona uvolněným členům 

zastupitelstva náleží, tj. panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany a panu 

Mgr. Zdeňku Šimečkovi, místostarostovi města Sedlčany, za jejich aktivity ve prospěch obce 

vykonané konkrétními činnostmi nad rámec povinností vyplývajících z výkonu jejich funkce 

(RM 30-539/2018-2022). 

 

 

 

 

 

 

 

    


