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Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 – 2018) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 22 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 9. března 2015, a to v plném rozsahu bez připomínek 

(ZM 38/2014-2018); 

 

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

za uplynulé období v intervalu dní 10. března 2015 až 8. června 2015, ve kterém se 

v termínech dne 11. března 2015, dne 25. března 2015, dne 8. dubna 2015, dne 22. dubna 

2015, dne 6. května 2015, dne 20. května 2015 a dne 3. června 2015 konala řádná zasedání 

tohoto orgánu města Sedlčany (ZM 39/2014-2018); 

 

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

rozpracovanosti, použití finančních prostředků a prováděného monitoringu kvality provedení 

ke dni 8. června 2015, které přednesl pan Ing. Jiří Burian, starosta města (ZM 59/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ uzavření Darovací smlouvy s fyzickými osobami (jako „dárci“) a městem Sedlčany (jako 

„obdarovaným“), jejímž předmětem je dar vlastnictví pozemku parc. č. 2652/4, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, výměra 340 [m
2
] v k. ú. 

a obci Sedlčany (ZM 40/2014-2018); 

 

▪ prodej pozemků parc. č. 311/2 o výměře 1 212 [m
2
], parc. č. 311/3 o výměře 635 [m

2
] 

a parc. č. 311/23 o výměře 3 385 [m
2
], vše druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany 

ZPF a dále pozemku parc. č. 366/23 o výměře 8 [m
2
], druhem pozemku trvalý travní porost, 

způsobem ochrany ZPF, vše v k. ú. Bezmíř, obec Vojkov, a to do vlastnictví fyzické osoby, za 

jednotkovou cenu 10,00 [Kč/m
2
], tj. celkem výměra 5 240 [m

2
] za souhrnnou cenu ve výši 

52.400,00 [Kč] (ZM 41/2014-2018); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 775, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, 

výměra 27 [m
2
] v k. ú. a obci Sedlčany, za jednotkovou cenu 150,00 [Kč/m

2
], tj. za cenu 

ve výši 4.050,00 [Kč] a dále prodej pozemku parc. č. 759/9, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití zeleň, výměra 182 [m
2
], který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 

759/1, vizte geometrický plán č. 2410-29/2015 ze dne 14. května 2015, za jednotkovou cenu 

150,00 [Kč/m
2
], tj. za cenu ve výši 27.300,00 [Kč], a to fyzické osobě, která tak uhradí městu 

Sedlčany za výše uvedené pozemky celkem částku 31.350,00 [Kč] (ZM 42/2014-2018); 

 

▪ výkup pozemku parc. č. 759/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná 

plocha, výměra 299 [m
2
], který nově vznikl z původního pozemku parc. č. 759/2, výměra 

389 [m
2
], vizte geometrický plán č. 2410-9/2015 ze dne 14. května 2015, a to z podílového 

spoluvlastnictví tří fyzických osob, za jednotkovou cenu 200,00 [Kč/m
2
], tj. výměra 299 [m

2
] 

za cenu ve výši 59.800,00 [Kč] (ZM 43/2014-2018); 

 

▪ výkup pozemků parc. č. 837/3 o výměře 313 [m
2
], parc. č. 837/4 o výměře 121 [m

2
], 

parc. č. 840/4 o výměře 207 [m
2
], parc. č. 840/5 o výměře 165 [m

2
], parc. č. 829/8 o výměře 

6 [m
2
] a parc. č. 829/1 o výměře 944 [m

2
], vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 
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využití skládka v k. ú. a obci Kosova Hora, a to z vlastnictví fyzické osoby za jednotkovou 

cenu 100,00 [Kč/m
2
], tj. celkem výměra 1 756 [m

2
] za cenu ve výši 175.600,00 [Kč] 

(ZM 44/2014-2018); 

 

▪ výkup pozemků parc. č. 829/7 o výměře 817 [m
2
] a parc. č. 837/5 o výměře 1 647 [m

2
], vše 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití skládka v k. ú. a obci Kosova Hora, a to 

z vlastnictví fyzické osoby za jednotkovou cenu 100,00 [Kč/m
2
], tj. celkem 2 464 [m

2
] 

za cenu ve výši 246.400,00 [Kč] (ZM 45/2014-2018); 

 

▪ výkup vlastnického podílu id. 4/18 vzhledem k celku pozemků parc. č. 445/2, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha; parc. č. 451/3, druhem pozemku trvalý 

travní porost, způsobem ochrany ZPF; parc. č. 452, druhem pozemku zastavěná plocha 

a nádvoří; parc. č. 453, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří; parc. č. 455/6, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha; parc. č. 456/1, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha; parc. č. 457, druhem pozemku zastavěná plocha 

a nádvoří; parc. č. 458, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda; 

parc. č. 460, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda; parc. č. 

565/4, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda; parc. č. 566/1, 

druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF; parc. č. 567/1, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda; parc. č. 2672/12, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha; parc. č. 2884/2, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití neplodná půda; parc. č. 2885/6, druhem pozemku lesní pozemek, 

způsobem ochrany LPF; parc. č. 3058/11, druhem pozemku vodní plocha, způsobem využití 

koryto vodního toku přirozené nebo upravené; parc. č. 3058/12, druhem pozemku vodní 

plocha, způsobem využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené; parc. č. 3059/5, 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha; parc. č. 3062/29, druhem 

pozemku vodní plocha, způsobem využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené; 

parc. č. 3062/30, druhem pozemku vodní plocha, způsobem využití koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené; vše v k. ú. Sedlčany, obec Sedlčany, a to z vlastnictví fyzické osoby 

za jednotkovou cenu 50,00 [Kč/m
2
], tj. podíl id. 4/18 z celkové evidované výměry 

kupovaných pozemků 43 200 [m
2
], který v přepočtu na uvedený podíl představuje výměru 

9 600 [m
2
], za úhrnnou cenu ve výši 480.000,00 [Kč] s tím, že kupující, tj. město Sedlčany, 

zároveň uhradí správní poplatek za vklad práva vlastnického do evidence katastru nemovitostí 

(ZM 46/2014-2018); 

 

▪ výkup pozemku parc. č. 569/71 o výměře 324 [m
2
], který byl oddělen z původního pozemku 

parc. č. 569/50, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, k. ú. a obec Sedlčany; 

vizte geometrický plán č. ze dne 4. března 2015, odsouhlasený Katastrálním úřadem pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, dne 10. března 2015 pod číslem 

PGP-299/2015-211, a to z vlastnictví Římskokatolické farnosti Sedlčany, se sídlem Sedlčany, 

Komenského náměstí č. p. 44, 264 01 Sedlčany, za jednotkovou cenu 300,00 [Kč/m
2
], 

tj. výměra 324 [m
2
] za cenu ve výši 97.200,00 [Kč] s tím, že kupující, tj. město Sedlčany, 

zároveň uhradí místně příslušnému správci daní přiznání k dani z nabytých nemovitých věci, 

resp. pozemku - daň z převodu nemovitosti (ZM 47/2014-2018); 

 

▪ směnu pozemků v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, mezi fyzickou osobou a městem Sedlčany 

následovně. Město Sedlčany převede do vlastnictví fyzické osoby pozemek označený jako díl 

„d“ o výměře 110 [m
2
], který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 670, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, výměra 1 466 [m
2
], a nově 

sloučen do pozemku parc. č. st. 35, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří a fyzická 

osoba převede ze svého vlastnictví do vlastnictví města Sedlčany pozemek označený jako 
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díl „b“ o výměře 11 [m
2
], který byl oddělen z původního pozemku parc. č. st. 35, druhem 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří a nově sloučen do pozemku parc. č. 670, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace (vizte geometrický plán 

č. 190-54/2015 ze dne 3. května 2015, ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem 

a Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, dne 

3. května 2015, pod číslem PGP-592/2015-211).   

Rozdíl směňovaných pozemků bude vyrovnán za jednotkovou cenu 100,00 [Kč/m
2
], tzn., 

že fyzická osoba uhradí městu Sedlčany za rozdíl výměr směňovaných pozemků o velikosti 

99 [m
2
] částku ve výši 9.900,00 [Kč] (ZM 48/2014-2018); 

 

▪ prodej bytu o velikostní kategorii 1+1 na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 879, 264 01 

Sedlčany (č. bytu 5/I. patro), a to fyzické osobě za cenu 626.999,00 [Kč] (ZM 49/2014-2018); 

 

▪ prodej bytu o velikostní kategorii 2+1 na adrese Sedlčany, Víta Nejedlého č. p. 528, 264 01 

Sedlčany (č. bytu 3/II. patro), a to fyzickým osobám do společného jmění manželů, za cenu 

855.000,00 [Kč] (ZM 50/2014-2018); 

 

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

2014 (ZM 51/2014-2018); 

 

▪ účetní závěrku města Sedlčany za rok 2014, která je součástí Zprávy nezávislého auditora 

o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2014 (ZM 52/2014-2018); 

 

▪ Odpisový plán města Sedlčany na rok 2015. Určená výše odpisů dlouhodobého majetku je 

ve smyslu ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku a přílohy č. 1 Kategorizace 

dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace 

produkce „CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“ (ZM 53/2014-2018); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely podpory sportovní činnosti 

v roce 2015 Tělovýchovné jednoty TATRAN SEDLČANY, se sídlem Tyršova č. p. 150, 

264 01 Sedlčany, IČ 00663468 (ZM 56/2014-2018); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely zajištění sportovní činnosti 

v roce 2015, a to Tělocvičné jednoty Sokol Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Zberazská 

č. p. 163, 264 01 Sedlčany, IČ: 61101052 (ZM 57/2014-2018); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely podpory mládežnického 

sportu a práce s mládeží v roce 2015, a to Sportovního klubu Pegas Sedlčany, o. s., se sídlem 

Sedlčany, Církvičská č. p. 390, 264 01 Sedlčany, IČ  61903779 (ZM 58/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany zřizuje: 

▪ pro volební období 2014 – 2018, a to v souladu s ustanovením § 120 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v části obce Solopysky 

sedmičlenný Osadní výbor Solopysky (v souboru výroků usnesení ZM 54/2014-2018); 

 

▪ pro volební období 2014 – 2018, a to v souladu s ustanovením § 120 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v části obce Oříkov tříčlenný 

Osadní výbor Oříkov (v souboru výroků usnesení ZM 55/2014-2018);    

 

Zastupitelstvo města Sedlčany určuje: 
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▪ za členy Osadního výboru Solopysky pana Ing.  Ladislava Hrona, pana Stanislava Humhala, 

paní Ilonu Lachoutovou, pana Michala Kalistu, pana Milana Kváču, pana Petra Pecholta 

a pana Miloslava Peštu (v souboru výroků usnesení ZM 54/2014-2018); 

 

▪ za členy Osadního výboru Oříkov pana Jana Kundrlíka, paní Soňu Peštovou a pana 

Stanislava Schulze (v souboru výroků usnesení ZM 55/2014-2018); 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany volí: 

▪ pana Ing. Ladislava Hrona, předsedou Osadního výboru Solopysky (v souboru výroků 

usnesení ZM 54/2014-2018); 

 

▪ pana Jana Kundrlíka, předsedou Osadního výboru Oříkov (v souboru výroků usnesení 

ZM 55/2014-2018); 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


