6. Soubor usnesení Rady města Sedlčany přijatých na jednání RM č. 41/2018-2022
dne 10. června 2020

RM 41-728/2018-2022
Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání Rady
města Sedlčany ze dne 27. května 2020 (RM č. 40/2018-2022) a doplňující zprávu o plnění
úkolů průběžných.
RM 41-729/2018-2022
Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu o součinnosti s městem Sedlčany, zásahové
činnosti, vlastních aktivitách a další působnosti při plnění úkolů profesionální jednotky
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Stanice HZS
Sedlčany, vypracovanou nad údaji a daty ke dni 10. června 2020, kterou přednesl velitel Stanice
HZS Sedlčany.
RM 41-730/2018-2022
Rada města Sedlčany bere na vědomí dílčí zprávu ohledně bezpečnostní situace za uplynulé
období roku 2020 (s daty do dne 10. června 2020), vypracovanou a přednesenou zástupcem
velitele zásahové jednotky JPO III Sedlčany a zprávu ve věci vykonaných zásahů na záchranu
ohrožených životů, majetku a dalších provedených ochranných, pomocných a preventivních
činností ve prospěch občanů města a regionu Sedlčany a činností spočívajících v součinnosti
s profesionální jednotkou Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Stanice HZS
Sedlčany.
RM 41-731/2018-2022
Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu ve věci bezpečnosti města a regionu Sedlčany,
obsahující vyhodnocení celkové bezpečnostní situace a vývoj přestupkové a trestní činnosti
za uplynulé období roku 2020 (s aktuálními daty), spolu se statistickým vyhodnocením
a porovnáním hlavních ukazatelů činnosti Policie ČR, Obvodního oddělení Sedlčany,
přednesenou z pozice vedoucího Územního odboru Příbram a vedoucího Obvodního oddělení
Sedlčany. Bylo konstatováno, že Sedlčany jsou bezpečným městem.
RM 41-732/2018-2022
Rada města Sedlčany bere na vědomí zprávu ve věci bezpečnostní situace na území města
Sedlčany z pohledu prevence, činnosti, působnosti a plnění zadaných úkolů Městské policie
Sedlčany za uplynulé období roku 2020, sestavenou a přednesenou panem Petrem Krchem,
vrchním strážníkem Městské policie Sedlčany.
RM 41-733/2018-2022
Rada města Sedlčany schvaluje prodloužení doby trvání podnájmu bytu velikostní kategorie
1+1 (č. bytu 35/IV. patro) na adrese bytového domu Sedlčany, mezi nájemcem bytu a
podnájemcem, trvale bytem Sedlčany, a to na dobu určitou od 1. června 2020 do 31. prosince
2020. V této souvislosti Rada města Sedlčany bere na vědomí ukončení podnájmu výše
uvedeného bytu s FO.
RM 41-734/2018-2022
Rada města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. smlouvy oprávněného 71010-008750“ (akce „Sedlčany, Nádražní, Pod Potoky“) mezi
CETIN, a. s., se sídlem Praha, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9; IČO 04084063,

jako oprávněným a městem Sedlčany, jako povinným, jejímž předmětem je zřízení
a provozování podzemního kabelového vedení veřejné komunikační sítě, včetně chráničky,
HDPE trubky a metalických kabelů, položeného v lokalitě ulice Nádražní a Pod Potoky
na pozemku parc. č. 1639/4 k. ú. a obec Sedlčany. Uvedené věcné břemeno se zřizuje
za jednorázovou náhradu ve výši 8.200,- Kč bez DPH.
RM 41-735/2018-2022
Rada města Sedlčany souhlasí s pořádáním sportovní akce pro veřejnost, kterou pořádá
v neděli dne 28. června 2020 v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod. na příjezdové komunikaci
Sedlčany – Cihelný vrch, Povltavský sportovní klub DA-BA, z. s., se sídlem Sedlčany,
Dělnická č. p. 553, 264 01 Sedlčany; IČO 00508071, a to za podmínky dodržení všech
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a dále, že veřejná komunikace a její
bezprostřední používané okolí pro tento závod budou neprodleně po jeho ukončení uvedeny
do řádného stavu užívání a předány zpět správci komunikace.
RM 41-736/2018-2022
Rada města Sedlčany podle ustanovení § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.,
rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů, vydává předchozí souhlas zřizovatele
s přijetím účelového daru dvou kusů pylonových keramických tabulí (Triptych 200 x 120 cm)
v hodnotě daru ve výši 46.802,80 Kč pro 1. základní školu Sedlčany, se sídlem Primáře Kareše
č. p. 68, 264 01 Sedlčany, a to od dárce SRPDŠ při 1. ZŠ v Sedlčanech, z. s.
RM 41-737/2018-2022
Rada města Sedlčany na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Sedlčany na rok
2020 (č. j.: MST/2368/2020), doručené žadatelem v režimu zákona č. 24/2015 Sb., kterým se
mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a další zákony, této Žádosti vyhovuje, a to za podmínek a ve výši finanční podpory
uvedené v individuálním návrhu sestavené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční
podpory na činnost a aktivity žadatele v roce 2020. Rada města Sedlčany tímto schvaluje
finanční podporu tomuto subjektu:
▪ FO trvale bytem, Sedlčany, v částce podpory 3.000,- Kč (pořádání Mistrovství Čech družstev
v klasickém silovém trojboji).
Rada města Sedlčany za tímto účelem pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města,
uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory v roce 2020.
RM 41-738/2018-2022
Rada města Sedlčany schvaluje návrh mimořádných odměn vedoucím pracovníkům za plnění
úkolů nad rámec svých pracovních povinností za období prvního pololetí roku 2020, tj.
jednatelům obchodních společností (Sedlčanské technické služby, s. r. o.; Městská teplárenská
Sedlčany, s. r. o.) a ředitelům příspěvkových organizací města Sedlčany (1. základní škola
Sedlčany; 2. základní škola - škola Propojení Sedlčany; Základní umělecká škola Sedlčany;
Mateřská škola Sedlčany; Školní jídelna l. ZŠ Sedlčany; Školní jídelna 2. ZŠ Sedlčany; Kulturní
dům Josefa Suka Sedlčany; Městské muzeum Sedlčany; Městská knihovna Sedlčany
a Sportovní areály Sedlčany), přičemž pololetní odměny pro ředitele Kulturního domu Josefa
Suka Sedlčany; Městského muzea Sedlčany; Městské knihovny Sedlčany a Sportovních areálů
Sedlčany jsou schváleny podle předloženého změnového schématu, a to s ohledem
na realizovaná úsporná opatření.

RM 41-739/2018-2022
Rada města Sedlčany vydává souhlas k realizaci napojení na vodovodní soustavu „Přivaděč
pitné vody Benešov – Sedlčany“, a to v místech definovaných příslušnou a schválenou
projektovou dokumentací pro odběrná místa Božkovice a Nesvačily (místní části města
Bystřice). Souhlas je vydáván pro město Bystřice, se sídlem Dr. E. Beneše č. p. 25, 257 51
Bystřice, s tím limitem, že celkové odběry pro všechny místní části města Bystřice nepřekročí
celkovou původní projektovanou kapacitu 145 291 m3/rok.

