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MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany ze dne 7. června 2021; soubor anonymizovaných usnesení (volební období 2018 

– 2022) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 23 usnesení, resp. specifických souborů 

rozhodnutí, a to v následném členění: 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí: 

▪ předanou zprávu o  kontrole plnění usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 

které se konalo dne 8. března 2021, předloženou a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem 

Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, s aktuálními údaji plnění, a to v plném rozsahu, bez 

připomínek (usnesení 222/2018-2022);  

 

▪ zprávu předloženou a doplněnou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města 

Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 

9. března až 7. června 2021, ve kterém se v termínu, a to 10. března, 24. března, 7. dubna, 

21. dubna, 5. května, 19. května a 2. června 2021, konala řádná zasedání tohoto orgánu města 

Sedlčany (usnesení 223/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany přijalo a schválilo: 

▪ dokument „Závěrečný účet – výsledky hospodaření a plnění schváleného rozpočtu vč. RO 

č. 1-6 za rok 2020 a to tak, že rozpočtové příjmy k rozhodnému datu účetního období dne 

31. prosince 2020 jsou ve výši 258.330,48 tis. Kč vč. zapojení rezerv (což představuje 

101,90 % schváleného předpokladu RO č. 6) a rozpočtové výdaje ke dni 31. prosince 2020 jsou 

ve výši 235.249,31 tis. Kč (což představuje 94,12 % schváleného předpokladu RO č. 6); 

(usnesení 224/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ „Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 

2020“ a účetní závěrku města Sedlčany za rok 2020, která je součástí „Zprávy nezávislého 

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2020“ (usnesení 

225/2018-2022);       

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpory sportovní činnosti 

spolku TJ TATRAN SEDLČANY, z. s.“, a to subjektu TJ  TATRAN SEDLČANY, z. s., se 

sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 150, 264 01 Sedlčany, IČO 00663468, zastoupený 

Ing. Martinem Havlem, předsedou spolku, ve výši 487.984,00 Kč (v souboru výroků usnesení 

226 a/2018-2022);  
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▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „Zajištění sportovní činnosti 

a provozu areálu TJ Sokol Sedlčany“, a to pro subjekt Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany, p. s., 

se sídlem Sedlčany, Zberazská č. p. 163, 264 01 Sedlčany, IČO 61101052, zastoupený 

panem Jiřím Doubravou, starostou Sokola Sedlčany, ve výši 70.747,00 Kč (v souboru výroků 

usnesení 226 b/2018-2022); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „Činnosti spolku, rozvoje 

a prezentace sportu v regionu, práce s mládeží“, a to pro subjekt Sportovní klub Pegas 

Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, Na Potůčku č. p. 652, 264 01 Sedlčany, IČO 61903779, 

zastoupený Ing. Tomášem Langerem, prezidentem sportovního klubu, ve výši 51.654,00 Kč 

(v souboru výroků usnesení 226 c/2018-2022); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpory sportujících dětí 

a mládeže v oblasti rekreačního a sportovního aerobiku“ pro subjekt Alena Novotná, z. s., 

se sídlem Sedlčany, Zahradní č. p. 575, 264 01 Sedlčany, IČO 02166437, zastoupený 

Mgr. Alenou Novotnou, předsedkyní spolku, ve výši 76.528,00 Kč (v souboru výroků usnesení 

226 d/2018-2022); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpory činnosti 

RC Sedlčany, z. s.“, a to pro subjekt Rugby Club Sedlčany, z. s., se  sídlem Sedlčany, Jateční 

č. p. 154, 264 01 Sedlčany, IČO 27027678, zastoupený panem Milošem Vodrážkou, předsedou 

klubu, ve výši 35.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 226 e/2018-2022); 

  

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpory činnosti mládeže 

v SK ZLOBR Sedlčany“, pro subjekt Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s. se sídlem 

Sedlčany, U Školky č. p. 698, 264 01 Sedlčany, IČO 22864814, zastoupený Ing. Jiřím Práškem, 

předsedou klubu, ve výši 36.248,00 Kč (v souboru výroků usnesení 226 f/2018-2022); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Výchovy mladých šachistů, 

činnost šachového kroužku“ pro subjekt Šachový klub KDJS Sedlčany, z. s., se sídlem 

Sedlčany, Havlíčkova, č. p. 514, 264 01 Sedlčany, IČO 48955566, zastoupený panem Petrem 

Havelkou, předsedou klubu, ve výši 24.717,00 Kč (v souboru výroků usnesení 226 g/2018-

2022); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpory domácí paliativní 

péče v Sedlčanech a blízkém okolí“ pro subjekt Diakonie Apoštolské církve (středisko Domácí 

hospic Křídla Sedlčany), se sídlem Český Těšín, Polní č. p. 1105/15, 737 01 Český Těšín, 

kontaktní pracoviště náměstí T. G. Masaryka č. p. 28, 264 01 Sedlčany, IČO 26521385, 

zastoupen paní Bc. Pavlínou Oubrechtovou, ve výši 80.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 

226 h/2018-2022); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „Denního stacionáře MELA, 

o. p. s. v Sedlčanech“ pro subjekt Mela, o. p. s., se sídlem Konárovice, Nová č. p. 106, 281 25 

Konárovice, IČO 28376196, zastoupen Ing. Milanem Kratinou, ředitelem obecně prospěšné 

společnosti, ve výši 25.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 226 i/2018-2022); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Pomoci sociálně 

znevýhodněným rodinám v ORP Sedlčany“ pro subjekt Charita Starý Knín, se sídlem Nový 

Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad č. p. 47, 262 03 Nový Knín, IČO 47068531, zastoupen 
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panem RNDr. Stanislavem Žákem, CSc., ředitelem subjektu, ve výši 25.000,00 Kč (v souboru 

výroků usnesení 226 j/2018-2022); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Celoroční činnosti Centra 

Ochrany fauny ČR“, a to pro subjekt Ochrana fauny ČR, o.  p.  s., se sídlem Hrachov č. p. 13, 

262 56 Svatý Jan, IČO 67778585, zastoupený panem Pavlem Křížkem, ředitelem subjektu, 

ve výši 68.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 226 k/2018-2022); 

 

▪ uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, uzavřené 

s PhDr. Tomášem Zouzalem (č. j. MST/22338/2020), IČO  87131889. Předmětem tohoto 

Dodatku je změna termínu plnění účelu dotace a předložení vyúčtování poskytnuté dotace. Účel 

dotace, kterým je realizace knihy “Na cvičišti SS“, bude dosažen nejpozději do 31. prosince 

2022 a předložení vyúčtování dotace nejpozději do 31. ledna 2023 (v souboru výroků usnesení 

226 l/2018-2022); 

 

▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 1/2021 o stanovení kratší doby nočního klidu, 

kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 1/2020, o stanovení kratší 

doby nočního klidu, schválená usnesením Zastupitelstva města Sedlčany, označeným ZM 

161/2018-2022 dne 8. června 2020 (usnesení 227/2018-2022); 

 

▪ výkup pozemku parc. č. 2406/5, zastavěná plocha, o výměře 32 m2, který byl oddělen 

z původního pozemku parc. č. 2406/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná 

plocha, vše v k. ú. Benešov u Prahy, obec Benešov (vizte geometrický plán č. 4592-50/2015 

ze dne 12. srpna 2015), který je ve vlastnictví města Benešov, a v současné době je zastavený 

objektem občanské vybavenosti (Vodojem Benešov – Šiberna, objekt bez č. p. / č. e.) v majetku 

města Sedlčany, a to za jednotkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 

1 150,00 Kč/m2, což při výměře 32 m2 představuje celkovou kupní cenu 36 800,00 Kč 

(v souboru výroků usnesení 228/2018-2022);  

 

▪ návrh Státního pozemkového úřadu ČR, Pobočka Příbram, na změnu hranice katastrálního 

území. k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany a k. ú. a obec Prosenická Lhota v rámci 

prováděné komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Prosenická Lhota s tím, 

že vlastníkům pozemků parc. č. 474/4 a parc. č. 472/8 o celkové výměře 55 m2, obci Prosenická 

Lhota (LV 1974) parc. č. 472/9 a parc. č. 474/7, o celkové výměře 116 m2, vlastníku pozemku 

parc. č. 530/24 o výměře 133 m2, pozemku parc. č. 535/3 o výměře 244 m2, vše v k. ú. Sestrouň, 

obec Sedlčany, budou převedeny uvedené pozemky do k. ú. a obce Prosenická Lhota, 

a podílovým spoluvlastníkům pozemku parc. č. 165/1 o výměře 225 m2 bude tento převeden 

z k. ú. a obce Prosenická Lhota do k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany (v souboru výroků usnesení 

229/2018-2022); 

 

▪ aby v případě opětovného zveřejnění záměru prodeje nemovitostí, tj. pozemku parc. č. st. 334, 

druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1469 m2, jehož součástí je stavba – 

budova bez č. p. / č. e., objekt občanské vybavenosti, v k. ú. a obci Kosova Hora, tj. bývalý 

objekt „Úpravna vody Kosova Hora“, byla minimální kupní cena stanovená znaleckým 

posudkem ve výši 2 743 300,00 Kč, snížena o 50 %, tj. na minimální kupní cenu 

1 371 650,00 Kč, v souladu s kterou bude záměr prodeje zveřejněn na úřední desce Městského 

úřadu Sedlčany (usnesení 230/2018-2022); 

 

▪ přijetí daru od FO, trvale bytem Sedlčany, jako dárce, tj. darování vodovodního řadu, který byl 

zrekolaudován z vodovodní přípojky v rámci stavby „Vodovodní přípojka pro rodinný dům 
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Sedlčany č. p. 169“. Věcná hodnota daru – vodovodního řadu PE DN 63 – činí 123 680,00 Kč 

(v souboru výroků usnesení 231/2018-2022);   

 

▪ a to s ohledem na ust. § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, vstup města Sedlčany do Místního partnerství místní akční 

skupiny, čímž se stává partnerem MAS Sedlčansko, o. p. s., a to k datu sjednaném v Partnerské 

smlouvě (1. srpna 2021). Město Sedlčany bude zařazeno do zájmové skupiny veřejná správa / 

veřejný sektor (v souboru výroků usnesení 232/2018-2022).      

 

Zastupitelstvo města Sedlčany zrušilo bez náhrady: 

▪ své dříve přijaté usnesení ZM č. 98 ze dne 17. prosince 2007, které bylo vydáno za účelem 

podpory financování výstavby inženýrských sítí v nových rozvojových lokalitách z rozpočtu 

města Sedlčany, kterých investorem bylo město Sedlčany, a to v plném rozsahu (usnesení 

233/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo: 

▪ Radě města Sedlčany přijmout opatření k zajištění nápravy chyb a nedostatků z „Přílohy B“ 

Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2020 

a na nejbližším jednání Zastupitelstva města Sedlčany podat o těchto opatřeních informaci 

(usnesení 225/2018-2022). 

        

 

 


