MĚSTO SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 32/2018-2022 ze dne 8. ledna 2020
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. prosince 2019 (RM č. 31/2018-2022) a doplňující zprávu
o plnění úkolů průběžných (RM 32-552/2018-2022);
▪ přednesenou zprávu ve věci výkonu státní správy za rok 2019 na Městském úřadu Sedlčany,
včetně evidenčně a statisticky zjistitelných údajů ve vztahu k definovaným výkonům
a porovnání jejich vývoje a obsahu, zejména s obdobím roku 2018 (RM 32-554/2018-2022).
Rada města Sedlčany schválila:
▪ Rozpočtové opatření č. 8/2019, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených
rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je snížení příjmů rozpočtu města Sedlčany
na rok 2019 o částku ve výši 157,00 tis. Kč a snížení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok
2019 o částku ve výši 196,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem
294.323,00 tis. Kč a výdaje po provedené úpravě budou činit celkem 292.086,00 tis. Kč.
Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok
2019 včetně dříve provedených rozpočtových změn, bude přebytkový částkou 2.237,00 tis. Kč
(RM 32-553/2018-2022);
▪ v rámci organizace činnosti a uspořádání pracovníků do pracovních pozic, zařazených
do struktury Městského úřadu Sedlčany, a to v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet
zaměstnanců města Sedlčany pro rok 2020 zařazených do Městského úřadu Sedlčany, včetně
zaměstnanců Turistického informačního centra Sedlčany a technické podpory
(systemizovaných míst), na 77 zaměstnanců, při naplnění předpokladu 75,6187 pracovního
úvazku. Konkretizace členění pracovních míst je obsahem Systemizace pracovních míst
zaměstnanců města Sedlčany zařazených do Městského úřadu Sedlčany a organizační struktury
města Sedlčany (RM 32-555/2018-2022);
▪ přechod smluvního užívání bytu (ubytovací jednotky č. 1/II. patro na adrese bytového domu
Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01 Sedlčany) založeného na základě Smlouvy o nájmu
(ubytování), byla nově uzavřena s druhem smluvní uživatelky, neboť tato odjíždí pracovně
do zahraničí (RM 32-557/2018-2022);
▪ přijetí darů do vlastnictví Městské knihovny Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Kapitána Jaroše
č. p. 482, 264 01 Sedlčany; IČO 71294694, které obdarovaný subjekt, příspěvková organizace,
použije pro výkon hlavní činnosti dle Zřizovací listiny. Celková hodnota darů je 42.921,00 Kč
(234 svazků, z toho 232 knih a 2 CD); (RM 32-559/2018-2022);

▪ na základě novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech ve veřejných
službách a správě, provedené nařízením č. 300/2019 Sb., ze dne 4. listopadu 2019 nově
nastavené platové výměry ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany,
ředitelům obchodních společností, které jsou založeny městem Sedlčany a tajemníkovi
Městského úřadu Sedlčany (RM 32-560/2018-2022);
▪ podání Žádosti o dotaci na podporu projektu „Sportovně rekreační zóna Sedlčany“
do programu podpory MMR ČR na rok 2020 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu (v souboru výroků usnesení RM 32-561/2018-2022);
▪ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje
podle Programu na podporu turistických informačních center Středočeského kraje pro rok 2019
(ev. č. S-4974/REG/2019), jejímž předmětem je poskytnutí dotace v maximální výši
19.500,00 Kč, a to za účelem pořízení fotografického objektivu a plakátovacích stojanů (RM
32-563/2018-2022);
▪ Rámcovou smlouvu o dodávce služeb povahy informačních technologií, systémů
a bezpečnosti administrativních výkonů a stability provozu, která je uzavírána na dobu určitou
do dne 31. prosince 2020 s panem Václavem Pištěkem, se sídlem Sedlčany, Za Nemocnicí
č. p. 1069, 264 01 Sedlčany; IČO 12532738; DIČ: CZ510912248 (RM 32-564/2018-2022);
▪ poskytnutí finančního daru v max. výši 800,00 Kč/rok 2020/nemovitost, kde příjemcem je
osoba splňující kritéria potřebnosti, definovaná ve smyslu zmírnění dopadu poplatkové
povinnosti za komunální odpad. Dary budou vyplaceny na základě uzavřené Darovací smlouvy,
a to pro každý schválený dar (případ) samostatně (celkem pro 13 případů činí jejich výše
10.400,00 Kč); (RM 32-565/2018-2022).
Rada města Sedlčany doporučila schválit Zastupitelstvu města Sedlčany:
▪ prodej pozemku parc. č. 381/4, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní
komunikace, o výměře 32 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, vizte geometrický plán č. 2708-157/2019
ze dne 3. prosince 2019, vyhotovený Energon Dobříš, s. r. o., a to žadateli (FO), za jednotkovou
cenu 500,00 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 16.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení RM
32-556/2018-2022);
▪ a to v návaznosti na své usnesení označené RM 14-225/2018-2022 ze dne 17. dubna 2019,
aby původně vydané doporučení ke schválení bezúplatného převodu vlastnického práva
k nemovité věci, pozemku parc. č. 1811/2 v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, bylo realizováno s akceptací podmínky
vlastníka současně smluvně sjednat zřízení věcného práva, kterým se nabyvatel (město
Sedlčany) na dobu trvání 20 let, počítané ode dne nabytí předmětu bezúplatného převodu
do vlastnictví, zaváže, že převáděnou nemovitou věc nezcizí a nezatíží zástavním právem (RM
32-558/2018-2022).
Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:
▪ s podáním Žádosti příspěvkové organizace, Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany; IČO
42728452, do Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje,
Středočeského Fondu kultury a obnovy památek, a to na podporu realizace projektu pod názvem
„Hudební festival SUKOVY SEDLČANY – 56. ročník“ (RM 32-562/2018-2022).

