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Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany ze dne 25. ledna 2016 (volební období 2014 – 2018) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 5 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 30. listopadu 2015, a to v plném rozsahu bez připomínek 

(ZM 86/2014-2018); 

 

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

za uplynulé období v intervalu dní 1. prosince 2015 až 25. ledna 2016, ve kterém se 

v termínech dne 2. prosince 2015, dne 16. prosince 2015, dne 6. ledna 2016 a dne 20. ledna 

2016 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany (ZM 88/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany revokovalo: 
▪ s náhradou své usnesení č. 78/2014-2018 ze dne 30. listopadu 2015 s tím, že v této věci 

přijalo usnesení nové (v souboru výroků usnesení ZM 87/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ 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 (vizte 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 Městského úřadu Sedlčany v době ode dne 19. října do dne 

4. listopadu 2015), a to dle zaslané Žádosti ze dne 29. října 2015 (č. j.: OM/21197/2015) 

žadatelům (více fyzických osob, každému podílem id. 1/5) za jednotkovou cenu 

150,00 [Kč/m
2
], tj. 405 [m

2
] za souhrnnou cenu ve výši 60.750,00 [Kč] (v souboru výroků 

usnesení ZM 87/2014-2018); 

 

▪ podání Žádosti města Sedlčany o finanční podporu projektu na akci s názvem 

„Rekonstrukce a modernizace sportovního hřiště UT3G Zberazská ulice, Sedlčany“ ze zdrojů 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod názvem programu Státní podpora sportu 

pro rok 2016 (PROGRAM 133510; Podpora materiálně technické základny sportu; subtitul 

133512), a to v termínu do 31. ledna 2016 (ZM 89/2014-2018); 

 

▪ uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, a to s fyzickou 

osobou, povinnou z věcného břemene; oprávněnou osobou je město Sedlčany; zatíženým je 

pozemek parc. č. 2/1 v k. ú. a obci Vrchotovy Janovice, který je dotčen stavbou „Přivaděč 

pitné vody Benešov – Sedlčany“; cena věcného břemene je 50.000,00 [Kč] 

(ZM 90/2014-2018). 

 

 

 

 

 


