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Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 2. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany ze dne 15. prosince 2014 (volební období 2014 – 2018) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 12 samostatných usnesení, resp. 

specifických rozhodnutí, a to v následném členění: 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí: 

▪ zprávu přednesenou panem místostarostou o kontrole plnění usnesení ze zasedání 

zastupitelstva, které se konalo dne 6. října 2014 a z minulého ustavujícího zasedání 

zastupitelstva, které se konalo dne 24. listopadu 2014, a to v plném rozsahu bez připomínek 

(ZM 14/2014-2018); 

 

▪ zprávu přednesenou panem místostarostou o jednání a činnosti Rady města Sedlčany 

za uplynulé období v intervalu dní 7. října 2014 až 15. prosince 2014, ve kterém se 

v termínech dne 22. října 2014, dne 26. listopadu 2014, dne 3. prosince 2014 a dne 

10. prosince 2014 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany (ZM 15/2014-2018); 

 

▪ informace o aktuálním stavu investiční akce Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany, stavu 

rozpracovanosti, použití finančních prostředků a prováděného monitoringu kvality provedení 

ke dni 15. prosince 2014, které přednesl pan Ing. Jiří Burian, starosta města 

(ZM 25/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany zvolilo: 
▪ zbývající členy Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany na volební období roku 

2014 – 2018, a to podle návrhu pana Ing. Františka Hodyse, předsedy Finančního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany. Členové Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany 

jsou pan Ing. Eduard Bubeníček, pan Mgr. Zdeněk Šimeček, pan Ing. Jan Růzha, paní Eva 

Klauserová, pan Ing. Martin Severa a pan Ing. Pavel Švagr, CSc. (ZM 16/2014-2018); 

 

▪ zbývající členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany na volební období roku 

2014 – 2018, a to podle návrhu paní Ing. Stanislavy Jelenové, předsedkyně Kontrolního 

výboru Zastupitelstva města Sedlčany. Členové Kontrolního výboru Zastupitelstva města 

Sedlčany jsou pan Ing. Petr Stoupa a pan Ing. Josef Soukup (ZM 17/2014-2018); 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany stanovilo:  
▪ rozpočtové provizorium hospodaření města Sedlčany podle ustanovení § 13 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

a to počínaje dnem 1. ledna 2015 do schválení řádného rozpočtu města Sedlčany na rok 2015 

(ZM 19/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 
▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 5/2014, navržené Radou města Sedlčany, a to v plném 

rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Celkové příjmy rozpočtu na 

r. 2014 jsou ve výši 414.488,00 tis. [Kč] a celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 

406.815,00 tis. [Kč]. Rozpočtové opatření č. 5/2014 je koncipováno jako přebytkové ve výši 

přebytku 7.673,00 tis. [Kč] (ZM 18/2014-2018); 

 

▪ žádost o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1810/2, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace o výměře 66 [m
2
], a parc. č. 3041/11, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití silnice o výměře 75 [m
2
], vše v k. ú. a obci Sedlčany, které 

jsou ve vlastnictví České republiky, a to do vlastnictví města Sedlčany. Právem hospodaření 
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s majetkem státu disponuje subjekt Komunální služby města Sedlčan, neboť se jedná 

o pozemky, které jsou součástí místní komunikace (ZM 20/2014-2018); 

 

▪ cenu vodného a stočného pro rok 2015, a to dle provozovatelem předložené kalkulace, 

ve stejné výši jako tomu bylo v roce 2014: 

 konečná cena vodného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 29,98 [Kč/m
3
] 

včetně DPH; 

 konečná cena stočného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 29,11 [Kč/m
3
] 

včetně DPH; 

 Souhrnná cena vodného a stočného pro rok 2015 je ve výši 59,09 [Kč/m
3
] včetně 

DPH. 

(ZM 21/2014-2018); 

 

▪ ke dni 1. ledna 2015 vydání nového úplného znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace 

Sportovní areály Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 34, 264 01 Sedlčany, kterou je současně 

zachována právní kontinuita trvání příspěvkové organizace, počatá dnem 1. ledna 2012, jako 

i práv a povinností a zároveň se mění Zřizovací listina subjektu vydaná městem Sedlčany 

dne 24. října 2011. (ZM 22/2014-2018); 

 

▪ ke dni 1. ledna 2015 vydání nového úplného znění Zřizovací listiny Školní jídelny 

1. základní školy Sedlčany, Komenského náměstí 69, kterou je současně zachována právní 

kontinuita trvání příspěvkové organizace, počatá dnem 1. ledna 2003, jako i práv a povinností 

a zároveň se mění Zřizovací listina subjektu vydaná městem Sedlčany dne 14. prosince 2009 

(ZM 23/2014-2018); 

 

▪ ke dni 1. ledna 2015 vydání nového úplného znění Zřizovací listiny Školní jídelny 

2. základní školy Sedlčany, Příkrá 67, kterou je současně zachována právní kontinuita trvání 

příspěvkové organizace, počatá dnem 1. ledna 2003, jako i práv a povinností a zároveň se 

mění Zřizovací listina subjektu vydaná městem Sedlčany dne 14. prosince 2009.  

(ZM 24/2014-2018); 

 

 

 


