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Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 8. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany ze dne 7. března 2016 (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 25. ledna 2016, a to v plném rozsahu bez připomínek 

(ZM 91/2014-2018); 

 

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

za uplynulé období v intervalu dní 26. ledna 2016 až 7. března 2016, ve kterém se v termínech 

dne 3. února 2016, dne 10. února 2016 a dne 24. února 2016 konala řádná zasedání tohoto 

orgánu města Sedlčany (ZM 92/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ dokument „Závěrečný účet – výsledky hospodaření a plnění schváleného rozpočtu vč. RO  

č. 1-7 za rok 2015“ a to tak, že rozpočtové příjmy k rozhodnému datu účetního období dne 

31. prosince 2015 jsou ve výši 284.538,57 tis. [Kč], což představuje 101,28 % schváleného 

předpokladu RO č. 7 a rozpočtové výdaje ke dni 31. prosince 2015 jsou ve výši 

270.846,91 tis. [Kč], což představuje 98,63 % schváleného předpokladu RO č. 7 

(ZM 93/2014-2018); 

 

▪ předložený návrh rozpočtu na rok 2016. Rozpočet byl koncipován na straně příjmů a výdajů 

v částce rovné 157.255,00 tis. [Kč]. Návrh rozpočtu předpokládá zapojení finančních rezerv 

ve výši 16.692,00 tis. [Kč] (ZM 94/2014-2018); 

 

▪ zřízení věcných břemen – služebností inženýrských sítí s vlastníky pozemků, kteří jsou 

dotčeni liniovou stavbou „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“, a to dle seznamu 

zpracovaného Městským úřadem Sedlčany, Odborem majetku, který tvoří nedílnou přílohu 

tohoto usnesení (ZM 95/2014-2018); 

 

▪ zřízení věcného břemene – služebnosti v hodnotě 1.485,00 [Kč], spočívající ve zřízení, 

provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 

(viz stavba označená 16010-028092, Sedlčany, Na Potůčku, náhrada); Smlouva o zřízení 

věcného břemene – služebnosti je uzavírána s Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., 

se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00, jako oprávněným; zatíženými jsou 

pozemky parc. č. 11, parc. č. 288/5, parc. č. 948/1, parc. č. 970 a parc. č. 994/1, vše v k. ú. 

a obci Sedlčany (ZM 96/2014-2018); 

 

▪ zřízení věcného břemene – služebnosti v hodnotě 1.000,00 [Kč], spočívající ve zřízení, 

umístění a provozování zařízení distribuční soustavy dle ustanovení § 25 odst. 4 

energetického zákona v souvislosti se stavbou „Sedlčany kNN pro parc. č. 566/28 v k. ú. 

Sedlčany“; Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-6006123/1 Sedlčany, kNN pro 

pč. 566/28“ je uzavírána se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín 4, Teplická 

874/8, PSČ 405 02, jako oprávněným; zatíženými pozemky jsou parc. č. 565/1 a parc. č. 

565/7, oba druhem pozemku ostatní plocha v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita – ul. Podsadová) 

(ZM 97/2014-2018); 
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▪ prodej nově vzniklých pozemků parc. č. 211/1 o výměře 1671 [m
2
], parc. č. 211/15 

o výměře 963 [m
2
], parc. č. 212/1 o výměře 206 [m

2
], parc. č. 212/16 o výměře 39 [m

2
], 

parc. č. 212/19 o výměře 3 [m
2
], parc. č. 212/21 o výměře 9 [m

2
] a parc. č. 212/22 o výměře 

4 [m
2
], vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, které vznikly na základě geometrického plánu 

č. 231-80/2014; Kupní smlouva dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, je uzavírána se subjektem Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem 

Holečkova 106/8, Praha 5, PSČ 150 24, jako kupujícím; cena pozemků je stanovena 

znaleckými posudky č. 2057-53/2015 ze dne 28. července 2015 a č. 2070-66/2015 ze dne 

21. října 2015, za celkovou cenu ve výši 74.780,00 [Kč] (ZM 98/2014-2018); 

 

▪ výkup pozemku parc. č. 2492/10, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace o výměře 271 [m
2
] v k. ú. a obci Sedlčany, který se nachází v místní komunikaci 

v ulici Strojírenské v Sedlčanech, a to z vlastnictví fyzické osoby za jednotkovou cenu 

100,00 [Kč/m
2
], tj. celkem výměru 271 [m

2
] za souhrnnou cenu 27.100,00 [Kč] 

(ZM 99/2014-2018); 

 

▪ prodej bytu o velikostní kategorii 1+1 na adrese Sedlčany, Havlíčkova č. p. 623, 264 01 

Sedlčany (č. bytu 5/II. patro), a to do vlastnictví fyzické osoby, která učinila nejvyšší nabídku 

v hodnotě 607.000,00 [Kč] (ZM 100/2014-2018); 

 

▪ pro případy připravovaných prodejů městských bytů v bytovém domě v Sedlčanech, 

Komenského náměstí č. p. 871 a č. p. 872, 264 01 Sedlčany, včetně pozemků parc. č. 270/5 

o výměře 240 [m
2
] a parc. č. 270/4 o výměře 148 [m

2
], vše druhem pozemku zastavěná plocha 

a nádvoří v k. ú. a obci Sedlčany, byl prodej realizován v souladu s ustanovením § 1187 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za jednotkovou cenu ve výši 5.200,00 [Kč/m
2
] 

(ZM 101/2014-2018); 

 

▪ návrh opatření Rady města Sedlčany k omezení rušení nočního klidu spočívající 

ve zkvalitnění kamerového systému, úpravě rozvrhu pracovní doby strážníků Městské policie 

Sedlčany a posílení směn v exponovaných časech, novelizaci obecně závazné vyhlášky 

č. 5/2005, o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě a zvážení 

možnosti omezení provozní doby vybraných provozoven (v souboru výroků usnesení ZM 

102/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo: 

▪ Radě města Sedlčany neprodleně zahájit realizaci schválených opatření k omezení rušení 

nočního klidu a v termínu příštího zasedání Zastupitelstva města Sedlčany podat souhrnnou 

zprávu o jejich plnění (v souboru výroků usnesení ZM 102/2014-2018);  

 

 

 

 

 


