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

č. 37/2018-2022 ze dne 25. března 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 4. března 2020 (RM č. 36/2018-2022) a doplňující zprávu 

o plnění úkolů průběžných (RM 37-646/2018-2022); 

 

▪ Výroční zprávu o činnosti za rok 2019 Městského muzea Sedlčany, příspěvkové organizace, 

sestavenou a předanou k projednání panem Mgr. Davidem Hrochem, ředitelem tohoto subjektu 

(RM 37-647/2018-2022); 

 

▪ Výroční zprávu o činnosti a působnosti Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, příspěvkové 

organizace, za uplynulé období roku 2019, sestavenou a předanou k projednání panem 

Ing. Martinem Severou, ředitelem subjektu (RM 37-648/2018-2022); 

 

▪ Výroční zprávu o činnosti za rok 2019 Městské knihovny Sedlčany, příspěvkové organizace, 

kterou sestavila a k projednání předala paní Blanka Tauberová, ředitelka tohoto subjektu (RM 

37-649/2018-2022); 

 

▪ zprávu o stavu prostředí města a regionu Sedlčany v souvislosti s pandemií koronaviru 

a činnosti Krizového štábu města Sedlčany, který se pravidelně schází, nyní 2x za den 

od 16. března 2020 (RM 37-650/2018-2022); 

 

▪ informace ohledně nerespektování závazného rozdělovníku ochranných pomůcek vydaného 

Ministerstvem zdravotnictví ČR pro jednotlivé zdravotnické segmenty, ze strany krajského 

zřízení, čímž Středočeský kraj způsobil výpadek v zásobování a dodávkách ochranných 

pomůcek pro ambulantní sféru lékařů a jednající odpovědná osoba se tak mohla svým 

bezprecedentním překročením kompetencí a svévolným jednáním dopustit neoprávněného 

nakládání s majetkem státu, zneužití pravomoci veřejného činitele a zásadního ohrožení 

ochrany veřejného zdraví (RM 37-654/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas:  

▪ s připraveným bezkontaktním systémem zásobování potřebné skupiny občanů ve městě 

Sedlčany s využitím návratné dotace z rozpočtu města Sedlčany 2020 pro podporu systému 

a urychlení procesu distribuce potravin, léčiv a dezinfekčních prostředků. Cena jednoho nákupu 

bude v hodnotě do 500,- Kč (RM 37-651/2018-2022); 

 

▪ s použitím Investičního fondu příspěvkové organizace Sportovní areály Sedlčany, za účelem 

nákupu dvou předváděcích zahradních traktorů Starjet UJ 102-24 P6 PRO v nabídkové ceně 

300.000,- Kč, a to v souladu s plněním úkolů příspěvkové organizace (RM 37-663/2018-2022); 



 

 

 

▪ s předloženým návrhem projektu do participativního rozpočtu Středočeského kraje, a to 

pořízení prvků pro Skatepark Sedlčany, jako i s realizací akce na pozemcích parc. č. 2672/1, 

parc. č. 2672/19, parc. č. 3062/31 a parc. č. 3062/90 v k. ú. a obci Sedlčany, dále se 

spolufinancováním nákladů akce nad rámec přidělených prostředků, s převzetím pořízených 

prvků pro skatepark po jeho dokončení a zajištěním provozu pořízených prvků po dobu 

minimálně tří let od jejich pořízení (dokončení díla); (v souboru výroků usnesení RM 37-

660/2018-2022); 

 

▪ s předloženým návrhem projektu do participativního rozpočtu Středočeského kraje s názvem 

„Revitalizace minigolfu Sedlčany“, který se nachází na pozemku parc. č. 2970/1 v k. ú. a obci 

Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany, zároveň s převzetím pořízeného díla 

a zajištěním provozu Minigolfu Sedlčany po dobu minimálně tří let od jeho revitalizace 

(dokončení díla); (v souboru výroků usnesení RM 37-662/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany schválila:  

▪ aby služba nákupu, potravin, léčiv a dezinfekčních prostředků, bez ohledu na to zda je 

prováděna jako smluvní nebo bezesmluvní, a která je realizována pro potřebnou a nejvíce 

ohroženou skupinu občanů, byla prováděna bezúplatně na vrub města Sedlčany, a to po celou 

dobu trvání nouzového stavu. Úhrada bude žádána pouze v částce hodnoty nákupu (RM 37-

652/2018-2022); 

 

▪ aby Smlouva o užívání veřejného prostranství, týkající se pronájmu části pozemku parc. 

č. 1084/22 v k. ú. a obci Sedlčany (veřejné prostranství – chodník v ulici Na Severním sídlišti), 

která byla uzavřena s firmou Elektromontážní a revizní firma BSR, spol. s r. o., se sídlem 

Chramosty č. p. 45, Dublovice, 264 01 Sedlčany, byla ukončena dohodou ke dni 1. dubna 2020 

(v souboru výroků usnesení RM 37-655/2018-2022); 

 

▪ aby v návaznosti na opatření, která přijala vláda ČR v rámci šířící se epidemie koronaviru, 

bylo nájemcům, kteří na základě uzavřených smluvních vztahů s městem Sedlčany provozují 

v nebytových prostorách ve vlastnictví města Sedlčany služby, které v důsledku vyhlášení 

nouzového stavu nebylo možno provozovat (uzavřené prodejny a provozovny), bylo prominuto 

nájemné za II. čtvrtletí roku 2020, a to postupem a způsobem, který umožňuje zákon o obecním 

zřízení. Obdobně bude postupováno i v případě užívání veřejných prostranství u uzavřených 

provozoven (v souboru výroků usnesení RM 37-656/2018-2022); 

 

▪ uplatněnou Žádost fyzické osoby (podrobně uvedeno v příslušném spisu vedeném 

na Městském úřadu Sedlčany, Odboru sociálních věcí; č. j.: SOC/4979/2020 a 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. Dar bude vyplacen na základě uzavřené Darovací smlouvy (RM 37-

664/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany vyjádřila poděkování:  

▪ všem občanům, kteří nabídli pomoc jako dobrovolníci ve veřejných službách organizovaných 

městem Sedlčany, případně dalším subjektům ve městě a regionu působícím (RM 37-

653/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany uložila:  



 

 

▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby s Elektromontážní a revizní firmou BSR, 

spol. s r. o., byla uzavřena Dohoda o ukončení užívání veřejného prostranství, tj. části chodníku 

v ulici Na Severním sídlišti); (v souboru výroků usnesení RM 37-655/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany doporučila: 

▪ ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Sedlčany, aby v návaznosti 

na opatření, která přijala vláda ČR v rámci šířící se epidemie koronaviru, bylo nájemcům, kteří 

na základě uzavřených smluvních vztahů s příspěvkovými organizacemi provozují 

v nebytových prostorách ve vlastnictví města Sedlčany služby, které v důsledku vyhlášení 

nouzového stavu nebylo možno provozovat (uzavřené prodejny a provozovny), bylo prominuto 

nájemné za II. čtvrtletí roku 2020 (v souboru výroků usnesení RM 37-656/2018-2022). 

 

Rada města Sedlčany rozhodla: 

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

malého rozsahu, v úplném a účinném znění akceptovat předloženou cenovou nabídku 

na geodetické práce v rámci akce „PD přeložka Jateční ulice“ a objednat tyto práce od firmy 

IČO 186 01 227, za cenu 10.500,- Kč bez DPH, tj. 12.705,- Kč vč. (v souboru výroků usnesení 

RM 37-657/2018-2022); 

 

▪ o objednání geodetických prací v rámci akce „Červený Hrádek studie odkanalizování“ 

od firmy IČO 18601227, za cenu 40.000, Kč bez DPH, tj. 48.400,- Kč vč. DPH (v souboru 

výroků usnesení RM 37-658/2018-2022); 

 

▪ objednat práce na akci pod názvem „Odhlučnění chodeb 2. ZŠ“od firmy IČO 74459732, 

za cenu 80.316,- Kč bez DPH, tj. 97.182,40 Kč vč. DPH (v souboru výroků usnesení RM 37-

659/2018-2022); 

 

▪ objednat vyhotovení zakázky s názvem „1. ZŠ rekonstrukce elektroinstalace“ u firmy IČO 

28252772, za cenu 342.946,34 Kč bez DPH, tj. 414.965,- Kč vč. DPH (v souboru výroků 

usnesení RM 37-661/2018-2022). 

 

 

 

 

 


