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Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 6. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany ze dne 30. listopadu 2015 (volební období 2014 – 2018) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 16 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 7. září 2015, a to v plném rozsahu bez připomínek 

(ZM 70/2014-2018); 

 

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

za uplynulé období v intervalu dní 8. září 2015 až 30. listopadu 2015, ve kterém se 

v termínech dne 9. září 2015, dne 23. září 2015, dne 7. října 2015, dne 21. října 2015, dne 

4. listopadu 2015 a dne 18. listopadu 2015 konala řádná zasedání tohoto orgánu města 

Sedlčany (ZM 71/2014-2018); 

 

▪ výsledky hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2015 včetně RO 

č. 1-5 s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke  dni účetní závěrky 31. října 2015 ve výši 

240.435,97 tis. [Kč], což představuje 79,62 % plnění schváleného rozpočtu včetně RO č. 1-5 

a rozpočtové výdaje jsou ke dni účetní závěrky 31. října 2015 ve výši 231.271,26 tis. [Kč], 

což představuje 76,67 % plnění schváleného rozpočtu včetně RO č. 1-5 (ZM 72/2014-2018); 

 

▪ informace o ukončené investiční akci Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany, použití 

finančních prostředků a převzetí díla a jeho provozu ke dni 30. listopadu 2015, které přednesl 

pan Ing. Jiří Burian, starosta města (ZM 85/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 6/2015, a to v plném rozsahu všech aktuálních 

a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je snížení příjmů rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2015 o částku ve výši 20.542,00 tis. [Kč] a snížení výdajů rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2015 o částku ve výši 27.308,00 tis. [Kč]. Příjmy po provedené úpravě 

budou činit celkem 281.436,00 tis. [Kč]; výdaje budou činit celkem 274.344,00 tis. [Kč]. 

Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 

2015, včetně dříve provedených rozpočtových změn, bude přebytkový částkou 7.092,00 tis. 

[Kč] (ZM 73/2014-2018); 

 

▪ cenu vodného a stočného pro rok 2016, a to dle kalkulace předložené provozovatelem 

vodárenské soustavy 1. SčV, a. s. takto: 

 konečná cena vodného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 46,67 [Kč/m
3
]

 

včetně DPH;  

 konečná cena stočného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 28,29 [Kč/m
3
]
 

včetně DPH;  

 souhrnná cena vodného a stočného pro rok 2016 je ve výši 74,96 [Kč/m
3
]

 
včetně DPH; 

(ZM 75/2014-2018); 

 

▪ prodej pozemků parc. č. 2981/29, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF 

o výměře 4548 [m
2
], parc. č. 2998/3, druhem pozemku vodní plocha o výměře 93 [m

2
], parc. 

č. 2998/4, druhem pozemku vodní plocha o výměře 32 [m
2
], parc. č. 3000/4, druhem 

pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF o výměře 15 [m
2
] a parc. č. 3000/5, 

druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF o výměře 306 [m
2
], vše v k. ú. 
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a obci Sedlčany (viz záměr města Sedlčany  o prodeji uvedených pozemků zveřejněný na 

úřední desce MěÚ Sedlčany v době od 18. září do 5. října 2015), a to fyzickým osobám, které 

(jako jediné) nabídly městu Sedlčany jednotkovou cenu 20,00 [Kč/m
2
], tj. celkem výměra 

4 994 [m
2
] za souhrnnou cenu 99.880,00 [Kč] (ZM 76/2014-2018); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 2987/89, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF 

o výměře 185 [m
2
], který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 2987/5 o celkové výměře 

1 825 [m
2
] v k. ú. a obci Sedlčany (viz geometrický plán č. 2429-117/2015 ze dne 16. září 

2015, schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, 

dne 22. září 2015 pod č. PGP-1242/2015-211; zveřejněno na úřední desce MěÚ Sedlčany 

v době od 7. října do 23. října 2015), a to fyzické osobě za jednotkovou cenu 150,00 [Kč/m
2
], 

tj. 185 [m
2
] za souhrnnou cenu ve výši 27.750,00 [Kč] (ZM 77/2014-2018); 

 

▪ prodej pozemků parc. č. 1197/2, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsobem 

využití společný dvůr o nové výměře 16 [m
2
], parc. č. 1198/4, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití jiná plocha o výměře 339 [m
2
], který byl oddělen z pozemku parc. 

č. 1198/1, druhem pozemku zahrada, způsobem ochrany ZPF a parc. č. 1198/2, druhem 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 [m
2
], jehož součástí je stavba bez č. p. / 

č. e., jiná stavba, vše v k. ú. a obci Sedlčany (viz geometrický plán č. GP 2427-64/2015 ze dne 

14. října 2015, schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Příbram, pod č. PGP-1396/2015-211 dne 23. října 2015; zveřejněno na úřední desce MěÚ 

Sedlčany v době od 19. října do 4. listopadu 2015), a to vlastníkům bytového domu Sedlčany 

č. p. 396 na pozemku parc. č. 1197/1 za jednotkovou cenu 150,00 [Kč/m
2
], tj. 405 [m

2
] 

za souhrnnou cenu ve výši 60.750,00 [Kč] (ZM 78/2014-2018); 

 

▪ výkup pozemků parc. č. 829/4 o výměře 3 849 [m
2
], parc. č. 829/5 o výměře 1 047 [m

2
], 

parc. č. 1360/6 o výměře 368 [m
2
], parc. č. 1360/10 o výměře 916 [m

2
], vše druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití skládka a parc. č. 1360/154, druhem pozemku orná půda, 

způsobem ochrany ZPF o výměře 129 [m
2
], vše v k. ú. a obci Kosova Hora, a to od fyzických 

osob, které výše identifikované nemovitosti mají v podílovém spoluvlastnictví (podíl id. 5/8 

nemovitostí, podíl id. 1/8 nemovitostí a podíl id. 2/8 nemovitostí), vše za jednotkovou cenu 

100,00 [Kč/m
2
], tj. celkem 6 309 [m

2
] za souhrnnou cenu ve výši 630.900,00 [Kč] 

(ZM 79/2014-2018); 

 

▪ výkup pozemků parc. č. 829/9 o výměře 163 [m
2
] a parc. č. 1360/5 o výměře 113 [m

2
], oba 

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 výměra 276 [m

2
] 

za souhrnnou cenu ve výši 27.600,00 [Kč] (ZM 80/2014-2018); 

 

▪ podání žádosti města Sedlčany o bezúplatný převod pozemku parc. č. 9/12, druhem 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsobem využití společný dvůr o výměře 138 [m
2
] 

v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita Na Potůčku – místní komunikace u č. p. 11 – 12), a to dle 

ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (v souboru výroků 

usnesení ZM 81/2014-2018); 

 

▪ prodej bytu o výměře 32,10 [m
2
] na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti III/673, 264 01 

Sedlčany (č. bytu 4/I. patro), a to fyzické osobě, za cenu nejvyššího podání ve výši 

612.000,00 [Kč] (ZM 82/2014-2018); 
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▪ Darovací smlouvu uzavřenou mezi fyzickou osobou, jako „dárcem“ a městem Sedlčany, 

jako „obdarovaným“, na základě které dárce daruje obdarovanému stavbu inženýrských sítí 

pro rodinné domy v lokalitě zvané „Na Morávce“ v Sedlčanech, tj. vodovodní řad v hodnotě 

700.000,00 [Kč] a kanalizační řad v hodnotě 1.250.000,00 [Kč] se všemi součástmi 

a příslušenstvím, které se stavbou těchto inženýrských sítí provozně souvisejí 

(ZM 83/2014-2018). 

 

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 2016 do schválení řádného rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 

(ZM 74/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vyjádřilo souhlas: 

▪ s uzavřením případné Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 9/12, druhem 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsobem využití společný dvůr, o výměře 138 [m
2
] 

v k. ú. a obci Sedlčany z vlastnictví ČR do vlastnictví města Sedlčany (v souboru výroků 

usnesení ZM 81/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany rozhodlo: 
▪ dle ustanovení § 85 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, prominout dluh zemřelého pana MUDr. Václava Kymly ve výši 

42.346,00 [Kč] vůči městu Sedlčany. Tímto rozhodnutím pohledávka zaniká 

(ZM 84/2014-2018). 

 

 

 


