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

č. 34/2018-2022 ze dne 5. února 2020 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 19 specifických usnesení, a to 

v následném členění jednotlivých výroků. 

 

Rada města Sedlčany vzala na vědomí:  

▪ zprávu o plnění úkolů ze dne 22. ledna 2020 (RM č. 33/2018-2022) a doplňující zprávu 

o plnění úkolů průběžných (RM 34-587/2018-2022); 

 

▪ souhrnné Zprávy o činnosti komisí Rady města Sedlčany a zvláštních orgánů města Sedlčany 

za uplynulý rok 2019, které byly vypracovány a předány k projednání předsedy jednotlivých 

komisí (RM 34-595/2018-2022).  

 

Rada města Sedlčany stanovila:  

▪ termín pro svolání 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 

2018 – 2022 na pondělí dne 9. března 2020 v čase od 17:00 hod. Veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční ve Společenském sále KDJS Sedlčany (RM 34-

588/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:  

▪ s rámcově schváleným postupem majetkoprávního vypořádání vlastnictví pozemku parc. 

č. 332/3, navrženým Krajskou správou a údržbou silnic ve věci sjednocení vlastnictví stavby 

silnice a pozemku v k. ú. a obci Sedlčany (RM 34-589/2018-2022);  

 

▪ s pořádáním dne otevřených dveří na Čistírně odpadních vod Sedlčany, který se uskuteční 

v rámci konání oslav Světového dne vody, a to ve středu dne 18. března 2020; akci bude 

zajišťovat v postavení provozovatele Městské vodovodní a kanalizační infrastruktury Sedlčany 

společnost 1. SčV, a. s., se sídlem Praha, Ke Kablu č. p. 971/1, Hostivař 120 00 Praha 10; IČO 

47549793 (RM 34-596/2018-2022).  

 

Rada města Sedlčany doporučila schválit Zastupitelstvu města Sedlčany:  

▪ prodej nepotřebného pozemku parc. č. 1556/2, druhem pozemku zahrada o výměře 317 m2 

v k. ú. a obci Sedlčany, a to na základě podané Žádosti fyzické osoby, za jednotkovou cenu 

200,- Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 63.400,- Kč (v souboru výroků usnesení RM 34-

590/2018-2022).  

 

Rada města Sedlčany uložila:  

Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr prodeje pozemku parc. č. 1556/2, 

druhem pozemku zahrada o výměře 317 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, byl řádně zveřejněn 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany (v souboru výroků usnesení RM 34-590/2018-

2022); 

 



 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby na úřední desce řádně zveřejnil záměr města 

Sedlčany prodat nepotřebné nemovitosti tvořící objekt bývalé Úpravny vody Kosova Hora 

(stavba a pozemek) obálkovou metodou, tj. uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou, přičemž 

minimální cena nemovitostí byla stanovena ve výši 2.743.300,- Kč (RM 34-591/2018-2022);  

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, připravit návrh Smlouvy o nájmu nemovitosti 

na pozemek parc. č. 1198/1, druhem pozemku zahrada, způsobem ochrany ZPF, o výměře 

1072 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, se stanovenými parametry, tj. na dobu trvání neurčitou, s roční 

výpovědní lhůtou bez udání důvodu, inflační doložkou a zjištěním výše ceny nájemného 

v místě a čase obvyklé (RM 34-592/2018-2022); 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby záměr pronájmu nebytových prostor 

v objektu Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 876, byl opakovaně zveřejněn za shodných 

podmínek původního Oznámení o zveřejnění záměru, a to do dne 31. března 2020 (RM 34-

593/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemku parc. č. 2405/6 (pozemek 

při Vodojemu Šiberna), druhem pozemku pozemek určený pro plnění funkcí lesa, o výměře 

703 m2, v k. ú. Benešov u Prahy, a to v souladu se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene, která byla uzavřena mezi Lesy ČR, s. p. a městem Sedlčany, zřízení věcného 

břemene na předmětný pozemek za úplatu ve výši 150,- Kč/m2, valorizovanou o míru inflace 

od roku 2010 doposud. Současně, spolu s vložením Smlouvy o zřízení služebnosti – věcného 

břemene do evidence katastru nemovitostí, bude ukončena platnost Smlouvy o nájmu 

předmětného pozemku ze dne 19. září 2019 (RM 34-594/2018-2022);  

 

▪ 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 21 případů činí jejich výše 

16.800,- Kč; případy č. j.: SOC/1468/2020; č. j.: SOC/1471/2020; č. j.: SOC/1533/2020; 

č. j.: SOC/1536/2020; č. j.: SOC/1538/2020; č. j.: SOC/1688/2020; č. j.: SOC/1689/2020; 

č. j.: SOC/1773/2020; č. j.: SOC/1775/2020; č. j.: SOC/1776/2020; č. j.: SOC/1780/2020; 

č. j.: SOC/1781/2020; č. j.: SOC/1782/2020; č. j.: SOC/1989/2020; č. j.: SOC/1990/2020; 

č. j.: SOC/2155/2020; č. j.: SOC/2156/2020; č. j.: SOC/2157/2020; č. j.: SOC/2376/2020; 

č. j.: SOC/2377/2020; č. j.: SOC/2459/2020); (RM 34-602/2018-2022);  

 

▪ za účelem věcného naplnění Žádosti o poskytnutí podpory na Domovní čistírnu odpadních 

vod č. j.: ŽP/2719/2020 uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory (veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace z Programu města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí 

v rozpočtovém období 2020 s podporovanou aktivitou „Výstavba domovních čistíren 

odpadních vod“), a to pro případ žadatele (FO), na čištění odpadních vod (v souboru výroků 

usnesení RM 34-603/2018-2022);  

 

▪ využití finančních prostředků z Rezervního fondu Městského muzea Sedlčany, příspěvkové 

organizace, ve výši 40.754,45 Kč, a to za účelem vyrovnání ztráty hospodaření roku 2019 

u tohoto subjektu (RM 34-604/2018-2022); 

 

▪ Veřejnoprávní smlouvu o dotaci / příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti 

nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 



 

 

předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence 

sociálního vyloučení na rok 2020, evidenční číslo poskytovatele S-1219/SOC/2020, která je 

uzavírána se Středočeským krajem, se sídlem Praha, Zborovská č. p. 11, 150 21 Praha 5; IČO 

70891095, v postavení poskytovatele dotace. Výše dotace na rok 2020 činí 1.231.600,00 Kč 

(RM 34-605/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla:  

▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, v úplném a účinném znění, objednat dvoje automatické dveře od firmy JM Montáže; 

IČO 74459732, za cenu 148.556,- Kč bez DPH, tj. 179.753,- Kč vč. DPH na zajištění akce 

pod názvem „Klimatizace sesterny oddělení DP1 a DP2“ (v souboru výroků usnesení RM 34-

597/2018-2022);  

 

▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, v úplném a účinném znění, objednat dvě klimatizační jednotky od firmy Ladislav 

Štefka – Probiz, s. r. o.; IČO 28931688, za cenu 71.485,- Kč bez DPH, tj. 86.496,90 Kč vč. 

DPH na akci „Klimatizace sesterny oddělení DP1 a DP2“ (v souboru výroků usnesení RM 34-

598/2018-2022);  

 

▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, v úplném a účinném znění, a to na akci „Předokenní rolety nová poliklinika“, objednat 

práce od firmy JM Montáže; IČO 74459732, za cenu 222.555,- Kč bez DPH, tj. 269.291,55 Kč 

vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 34-599/2018-2022); 

 

▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, v úplném a účinném znění, a to na akci „Vodovodní přípojka Luční ulice“, objednat 

stavební práce od firmy 1. SčV, a. s.; IČO 47549793, za cenu 139.298,- Kč bez DPH (v souboru 

výroků usnesení RM 34-600/2018-2022); 

 

▪ v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 2/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, v úplném a účinném znění, a to na akci „Snížení energetické náročnosti tělocvičny 

1. ZŠ Sedlčany“, objednat projekční práce od firmy S-B, s. r. o.; IČO 25652362, za nabídnutou 

cenu ve výši 106.000,- Kč bez DPH, tj. 128.260,- Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 

34-601/2018-2022).  

 

 


