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Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 3. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany ze dne 9. března 2015 (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 15. prosince 2014, a to v plném rozsahu bez připomínek 

(ZM 26/2014-2018); 

 

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

za uplynulé období v intervalu dní 16. prosince 2014 až 9. března 2015, ve kterém se 

v termínech dne 17. prosince 2014, dne 13. ledna 2015, dne 28. ledna 2015, dne 18. února 

2015 a dne 25. února 2015 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany 

(ZM 27/2014-2018); 

 

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

rozpracovanosti, použití finančních prostředků a prováděného monitoringu kvality provedení 

ke dni 9. března 2015, které přednesl pan Ing. Jiří Burian, starosta města (ZM 36/2014-2018); 

 

▪ Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR č. j.: 1502/500/12, 64184/ENV/12 ze dne 

19. února 2015, kterým byla zamítnuta Žádost právnické osoby AGATE BAY spol. s r. o., 

Přístavní č. p. 24, 170 00 Praha 7, IČ 60462566, ze dne 24. července 2012, o stanovení 

průzkumného území Příčovy pro vyhledávání a průzkum vyhrazeného nerostu Au – ruda 

(ZM 37/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany přijalo a schválilo: 

▪ dokument „Výsledky hospodaření a plnění schváleného rozpočtu vč. RO č. 1-6 za rok 

2014“, a to tak, že rozpočtové příjmy k rozhodnému datu účetního období dne 31. prosince 

2014 ve výši 422.998,23 tis. [Kč], což představuje 102,03 % schváleného předpokladu RO 

č. 6 a rozpočtové výdaje ke dni 31. prosince 2014 ve výši 401.651,60 tis. [Kč], což 

představuje 98,73 % schváleného předpokladu RO č. 6 (ZM 28/2014-2018); 

 

▪ dokument „Rozpočtový výhled na rozpočtové období let 2016 – 2018“ v členění na část 

příjmovou a výdajovou dle jednotlivých let v částkách, které jsou uvedeny ve schvalovaném 

dokumentu (ZM 30/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ předložený návrh rozpočtu na rok 2015. Rozpočet je koncipován na straně příjmů i výdajů 

v částce rovné 296.355,00 tis. [Kč]. Návrh rozpočtu předpokládá zapojení finančních rezerv 

ve výši 46.486,00 tis. [Kč] (ZM 29/2014-2018); 

 

▪ prodej pozemků parc. č. 2372 o výměře 418 [m
2
], parc. č. 2373 o výměře 394 [m

2
], 

parc. č. 2374 o výměře 397 [m
2
], vše druhem pozemku zahrada, způsobem ochrany ZPF, 

v k. ú. a obci Sedlčany a dále pozemků parc. č. 2371/12 o výměře 88 [m
2
] a parc. č. 2371/13 

o výměře 177 [m
2
], vše druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF, rovněž 

v k. ú. a obci Sedlčany, které byly odděleny z původního pozemku parc. č. 2371/1 o výměře 

523 [m
2
]; vizte geometrický plán č.: 2402-90/2014 ze dne 14. ledna 2015, odsouhlasený 
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pod číslem PGP-43/2015-211, a to fyzické osobě, za cenu 281.550,00 [Kč] 

(ZM 31/2014-2018); 

 

▪ Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

č. UZSVM/SPB/9521/2014-SPBM, na základě které převodce, tj. Česká republika – Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, převádí na nabyvatele, tj. město Sedlčany, 

bezúplatně pozemky 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 k. ú. a obci Sedlčany (ZM 32/2014-2018); 

 

▪ prodej bytu velikostní kategorie 2+1 (č. bytu 13/V. patro) na adrese Sedlčany, Havlíčkova 

č. p. 624, 264 01 Sedlčany o výměře 56,0 [m
2
], a to do společného jmění fyzickým osobám, 

které podaly nejvyšší nabídku ve výši 605.610,00 [Kč] (ZM 33/2014-2018); 

 

▪ prodej bytu velikostní kategorie 2+1 (č. bytu 3/I. patro) na adrese Sedlčany, ul. 28. října 

č. p. 622, 264 01 Sedlčany, o výměře 54,0 [m
2
], a to fyzickým osobám, do společného jmění 

manželů, kteří podali nejvyšší nabídku ve výši 557.000,00 [Kč] (ZM 34/2014-2018); 

 

▪ Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a smlouvu o zřízení 

věcného práva č. UZSVM/SPB/1605/2015-SPBM, na základě které „převodce“ nebo 

„oprávněný“, tj. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

převádí na „nabyvatele“ nebo „povinného“, tj. město Sedlčany, bezúplatně pozemek 

parc. č. 3062/31, druhem pozemku vodní plocha, způsobem využití koryto vodního toku 

přirozené nebo umělé v k. ú. a obci Sedlčany (ZM 35/2014-2018). 

 

 

 

 


