Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 11. zasedání Zastupitelstva
města Sedlčany ze dne 28. listopadu 2016; soubor anonymizovaných usnesení (volební
období 2014 – 2018)
Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 18 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 29. srpna 2016, a to v plném rozsahu bez připomínek
(usnesení ZM 139/2014-2018);
▪ zprávu přednesenou panem místostarostou o jednání a činnosti Rady města Sedlčany
za uplynulé období v intervalu dní 30. srpna 2016 až 28. listopadu 2016, ve kterém se
v termínech dne 31. srpna 2016, dne 14. září 2016, dne 12. října 2016, 26. října 2016, dne
9. listopadu 2016 a dne 23. listopadu 2016 konala řádná zasedání tohoto orgánu města
Sedlčany (usnesení ZM 140/2014-2018).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ Rozpočtové opatření č. 5/2016, a to v plném rozsahu všech navržených rozpočtových
změn. Příjmy rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 se nemění a výdaje rozpočtu města
Sedlčany na rok 2016 se snižují o částku 3.000 tis. [Kč]. Příjmy po provedené úpravě budou
činit 158.560,00 tis. [Kč]; výdaje budou činit 155.274,00 tis. [Kč]. Rozpočet po započítání
tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2016, včetně již
provedených rozpočtových změn, bude přebytkový částkou + 3.286,00 tis. [Kč]
(usnesení ZM 141/2014-2018);
▪ cenu vodného a stočného pro rok 2017, 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/m3]
včetně DPH;
souhrnná cena vodného a stočného pro rok 2017 je ve výši 74,96 [Kč/m3] včetně DPH.
(usnesení ZM 143/2014-2018);
▪ pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, jako určeného zastupitele pro pořizování Změny
č. 1 územního plánu města Sedlčany (usnesení ZM 145/2014-2018);
▪ Obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 1/2016, o stanovení kratší doby nočního
klidu (usnesení ZM 146/2014-2018);
▪ Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 10. června 2016
mezi městem Sedlčany a Kynologickým klubem Sedlčany, IČ 47068523, kterým se
poskytnutá dotace na rok 2016 navyšuje o 15.000,00 [Kč] na celkovou částku 35.000,00
[Kč], datum dosažení účelu se mění z 31. prosince 2016 na 30. června 2017 a datum
finančního vypořádání se mění z 31. ledna 2017 na 31. července 2017
(usnesení ZM 147/2014-2018);
▪ podání Žádosti pro poskytnutí dotace z programu MŠMT ČR Podpora materiálně
technické základny sportu, program 133 510 na rekonstrukci a modernizaci osvětlení ledové
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plochy Zimního stadionu Sedlčany v předpokládané výši 1.500.400,00 [Kč] včetně DPH.
V případě kladného vyhodnocení Žádosti Zastupitelstvo města Sedlčany souhlasí
s dofinancováním vlastními finančními prostředky města v rámci rozpočtu města Sedlčany
na rok 2017 (usnesení ZM 148/2014-2018);
▪ bezúplatné zřízení služebnosti – věcného břemene přístupu a příjezdu k nebytové jednotce,
tj. nebytovému prostoru č. 871/100 (jiný nebytový prostor), umístěný v 1. a 2. nadzemním
podlaží budovy Sedlčany č. p. 871, a to mezi COOP Příbram, družstvo, se sídlem Dlouhá č.
p. 155, 261 01 Příbram, jako povinným z věcného břemene, které je vlastníkem služebného
pozemku parc. č. 270/25 v k. ú. a obci Sedlčany a městem Sedlčany, jako oprávněným
z věcného břemene, které je vlastníkem zmíněné nebytové jednotky č. 871/100 v objektu
Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 871, kde se nachází trafostanice, která je součástí
distribuční sítě elektrické energie ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s.
(usnesení ZM 149/2014-2018);
▪ uzavření „Dohody o narovnání“, která je uzavírána mezi městem Sedlčany
a Společenstvím vlastníků jednotek pro dům č. p. 636 v Sedlčanech, společně též
s Městskou teplárenskou Sedlčany, s. r. o., která doposud v kotelně uvedeného objektu
zajišťuje správu (usnesení ZM 150/2014-2018);
▪ výmaz zástavního práva smluvního ze dne 2. října 2014 k zatíženým pozemkům parc.
č. 416/9 a parc. č. 422/15 v k. ú. a obci Kosova Hora, tj. zápis zástavního práva do evidence
katastru nemovitostí, který byl proveden dne 24. října 2014 pod sp. zn. V-9246/2014-211,
s právními účinky vkladu ke dni 2. října 2014, které je doposud evidováno na LV 849 pro
k. ú. a obec Kosova Hora s právem vlastnictví zatížených nemovitostí pro fyzickou osobu
(usnesení ZM 151/2014-2018);
▪ uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě se
dvěma fyzickými osobami, které jsou spoluvlastníky pozemků dotčených liniovou stavbou
„Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“ s tím, že věcným břemenem jsou zatíženy
pozemky parc. č. 740 a parc. č. 741 v k. ú. a obci Vrchotovy Janovice, za což bude
spoluvlastníkům vyplacena jednorázová náhrada v celkové výši 1.555,00 [Kč]
(usnesení ZM 152/2014-2018);
▪ v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků pod místní komunikací v osadě
Oříkov následovné:
a) přijetí poskytovaného daru, kterým Strojírna Oříkov, s. r. o., daruje městu Sedlčany
pozemky parc. č. 299/4, parc. č. 299/11, parc. č. 299/13, parc. č. 305/5, parc. č. 311 a parc.
č. 703/13, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, o celkové výměře 7 404 [m2] v hodnotě
514.770,00 [Kč];
b) přijetí příspěvku na vybudování komunikace od Strojírny Oříkov, s. r. o., jako
přispívajícím a městem Sedlčany, jako stavebníkem, na základě které přispívající poskytuje
stavebníkovi finanční příspěvek na vybudovanou místní komunikaci ve výši 285.000,00
[Kč] s tím, že příspěvek bude uhrazen stavebníkovi v pravidelných měsíčních splátkách
ve výši 15.833,00 [Kč], a to počínaje dnem 1. ledna 2017, přičemž poslední splátka bude
uhrazena nejpozději do 30. června 2018 (usnesení ZM 153/2014-2018);
▪ prodej bytu velikostní kategorie 2+1 na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti č. p. 676,
264 01 Sedlčany (č. bytu 20/VI. patro), a to fyzické osobě, která podala nejvyšší nabídku
ve výši 963.500,00 [Kč] (usnesení ZM 154/2014-2018);
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▪ nový název ulice na území města Sedlčany v lokalitě pod Cihelným vrchem, tj. název
místní komunikace od hranic pozemků parc. č. 855 a parc. č. 2950/2 v k. ú. a obci Sedlčany
až k objektu „Hvězdárny“ na vrchol Cihelného vrchu, která bude označena názvem
„Ke Hvězdárně“ (usnesení ZM 155/2014-2018);
▪ nový název ulice na území města Sedlčany, která nově vznikla mezi silnicí označenou I/18
a firmou DRUHAZ, spol. s r. o., na pozemcích parc. č. 2442/1 a parc. č. 2442/14 v k. ú.
a obci Sedlčany, která bude označena názvem „Hermova ulice“ (usnesení ZM 156/20142018).
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 2017 do schválení řádného rozpočtu města Sedlčany
na rok 2017 (ZM 142/2014-2018).
Zastupitelstvo města Sedlčany rozhodlo:
▪ v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o pořízení Změny č. 1 územního plánu
města Sedlčany (ZM 144/2014-2018).
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