Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 5. zasedání Zastupitelstva
města Sedlčany ze dne 7. září 2015 (volební období 2014 – 2018)
Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 10 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 8. června 2015, a to v plném rozsahu bez připomínek (ZM
60/2014-2018);
▪ zprávu přednesenou panem místostarostou o jednání a činnosti Rady města Sedlčany
za uplynulé období v intervalu dní 9. června 2015 až 7. září 2015, ve kterém se v termínech
dne 17. června 2015, dne 1. července 2015, dne 22. července 2015 a dne 26. srpna 2015
konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany (ZM 61/2014-2018);
▪ informace o aktuálním stavu investiční akce Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany, stavu
rozpracovanosti, použití finančních prostředků a prováděného monitoringu kvality provedení
ke dni 7. září 2015, které přednesl pan Ing. Jiří Burian, starosta města (ZM 69/2014-2018).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ prodej pozemku parc. č. 144/21, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití
neplodná půda o výměře 118 [m2] v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, který byl
oddělen z původního pozemku parc. č. 144/1, vizte geometrický plán č. 221-42/2015 ze dne
14. července 2015, schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Příbram, pod č. PGP-909/2015-211 ze dne 21. července 2015, a to do vlastnictví
fyzických osob (společného jmění manželů), za jednotkovou cenu 100,00 [Kč/m2], tj. celkem
výměra 118 [m2] za souhrnnou cenu ve výši 11.800,00 [Kč] (ZM 62/2014-2018);
▪ prodej vlastnického podílu dvou různých částí společných prostor – chodby v bytovém
domě Sedlčany, ulice Švermova č. p. 636, za jednotkovou cenu 2.295,00 [Kč/m2], stanovenou
přepočtem z původní jednotkové ceny na podíl města Sedlčany vázaný na společné prostory,
a to jedné části chodby vlastníkovi bytové jednotky označené č. 636/6; výměra chodby činí
7,7 [m2]; celková prodejní cena je ve výši 17.672,00 [Kč]; dále je realizována druhá část
chodby o výměře 10,1 [m2] za cenu ve výši 23.180,00 [Kč], a to rovným dílem do podílového
spoluvlastnictví dvou fyzických osob, podílovým spoluvlastníkům – každý id. 1/2 bytové
jednotky označené č. 636/9 (ZM 63/2014-2018);
▪ výkup pozemku parc. č. 3037/9, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití silnice
o výměře 293 [m2], v k. ú. a obci Sedlčany, a to z vlastnictví fyzické osoby za jednotkovou
cenu 50,00 [Kč/m2], tj. výměra 293 [m2] za celkovou cenu ve výši 14.650,00 [Kč]
(ZM 64/2014-2018);
▪
uzavření
Veřejnoprávní
smlouvy
o
poskytnutí
dotace
ve
výši
200.000,00 [Kč] Římskokatolické farnosti Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Komenského
náměstí č. p. 44, 264 01 Sedlčany, IČ 18608817, pro účely restaurování středověké nástěnné
malby v kostele sv. Martina v Sedlčanech (ZM 65/2014-2018);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 [Kč], na podporu
činnosti subjektu Ochrana fauny ČR, o. p. s., se sídlem Hrachov č. p. 13, 262 56 Svatý Jan, IČ
67778585 (ZM 66/2014-2018);
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▪ tzv. „Pravidla a zásady naplňování a použití Fondu reprezentace města Sedlčany“
(v souboru výroků usnesení ZM 68/2014-2018).
Zastupitelstvo města Sedlčany zřídilo:
▪ „Fond reprezentace města Sedlčany“, a to podle ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 477/2008 Sb., kterým se
mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony (ZM 67/2014-2018).
Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo:
▪ Radě města Sedlčany neprodlené schválení a následné provedení rozpočtového opatření
za účelem naplnění Fondu reprezentace města Sedlčany pro rok 2015 (v souboru výroků
usnesení ZM 68/2014-2018).
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