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Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 9. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany ze dne 6. června 2016 (volební období 2014 – 2018) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 19 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. března 2016, a to v plném rozsahu bez připomínek 

(ZM 103/2014-2018); 

 

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

za uplynulé období v intervalu dní 8. března 2016 až 6. června 2016, ve kterém se v termínech 

dne 16. března 2016, dne 30. března 2016, dne 13. dubna 2016, dne 27. dubna 2016, dne 

11. května 2016 a dne 25. května 2016 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany 

(ZM 104/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 

2015 s výsledkem bez závad (ZM 105/2014-2018); 

 

▪ účetní závěrku města Sedlčany za rok 2015, která je součástí Zprávy nezávislého auditora 

o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2015 (ZM 106/2014-2018); 

 

▪ Odpisový plán města Sedlčany na rok 2016. Určená výše odpisů dlouhodobého majetku je 

ve smyslu Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku a přílohy 

č. 1 Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin 

vycházejících z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“ 

(ZM 107/2014-2018); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „podpory sportovní činnosti 

spolku TJ TATRAN SEDLČANY“, se sídlem Tyršova č. p. 150, 264 01 Sedlčany, 

IČ 00663468 a pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, podpisem Veřejnoprávní 

smlouvy (ZM 108/2014-2018); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „zajištění sportovní činnosti 

TJ Sokol Sedlčany“ a to pro subjekt TJ Sokol Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Zberazská 

č. p. 163, 264 01 Sedlčany, IČ 61101052 a pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, 

podpisem Veřejnoprávní smlouvy (ZM 109/2014-2018); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „činnost spolku, rozvoj 

a prezentace sportu v regionu, práce s mládeží“, a to pro subjekt Sportovní klub Pegas 

Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, Na Potůčku č. p. 652, 264 01 Sedlčany, IČ 61903779 

a pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy 

(ZM 110/2014-2018); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „činnost klubu v roce 2016, 

výjezdy reprezentantů na ME a MS“ pro subjekt Alena Novotná, z. s., se sídlem Sedlčany, 

Zahradní č. p. 575, 264 01 Sedlčany, IČ 02166437 a pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, 

starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy (ZM 111/2014-2018); 
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▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „celoroční činnost Centra 

Ochrany fauny ČR Hrachov na Sedlčansku“ a to pro subjekt Ochrana fauny ČR, o. p. s., 

se sídlem Hrachov č. p. 13, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, IČ 67778585 a pověřilo pana 

Ing. Jiřího Buriana, starostu města, podpisem Veřejnoprávní smlouvy (ZM 112/2014-2018); 

 

▪ zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v hodnotě 1.210,00 [Kč], včetně 

DPH, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního vedení NN jako 

součást distribuční soustavy a pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, příp. pana 

Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města, uzavřením „Smlouvy o zřízení věcného břemene 

– služebnosti inženýrské sítě  IP-12-6008084/1 Sedlčany, NN pro p. č. 1815“ mezi ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako 

oprávněným z věcného břemene a městem Sedlčany, jako povinným z věcného břemene, 

týkající se zatížených pozemků parc. č. 1812/1 a parc. č. 1813, oba v k. ú. a obci Sedlčany 

(ZM 113/2014-2018); 

 

▪ zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v hodnotě 1.210,00 [Kč], včetně 

DPH, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního vedení NN jako 

součást distribuční soustavy a pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, příp. pana 

Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města, uzavřením „Smlouvy o zřízení věcného břemene 

– služebnosti inženýrské sítě  IP-12-6008093/1 Sedlčany, NN pro p. č. 2976/12“ mezi ČEZ 

Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako 

oprávněným z věcného břemene a městem Sedlčany, jako povinným z věcného břemene, 

týkající se zatížených pozemků parc. č. 2981/65 a parc. č. 2978/1, oba v k. ú. a obci Sedlčany 

(ZM 114/2014-2018); 

 

▪ zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě v hodnotě 31.700,00 [Kč], spočívající 

ve zřízení, provozování, údržbě a opravách přípojky VN v rozsahu vymezeném geometrickým 

plánem č. 4675-5/2016 ze dne 8. února 2016, který vyhotovila firma Geoservis Praha, s. r. o., 

Trhanovské náměstí 299/4, 102 00 Praha 10, v souvislosti s realizací stavby „Přivaděč pitné 

vody Benešov – Sedlčany“ a pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, příp. pana 

Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města, uzavřením „Smlouvy o zřízení věcného břemene 

– služebnosti inženýrské sítě“ mezi městem Sedlčany, jako oprávněným z věcného břemene 

a vlastníkem z Prahy (Vinohrady), jako povinným z věcného břemene, týkající se zatížených 

pozemků parc. č. 2422/1 a parc. č. 2422/4, oba v k. ú. Benešov u Prahy a obci Benešov 

(ZM 115/2014-2018); 

 

▪ výkup pozemků parc. č. 840/2 o výměře 813 [m
2
] a parc. č. 840/3 o výměře 382 [m

2
], oba 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití skládka v k. ú. a obci Kosova Hora, které 

se nacházejí pod bývalou Skládkou TKO v Kosově Hoře, a to od fyzické osoby trvale bytem 

Kosova Hora, za jednotkovou cenu 100,00 [Kč/m
2
], tj. výměra 1195 [m

2
] za souhrnnou cenu 

ve výši 119.500,00 [Kč], a zároveň pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, příp. 

pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města, uzavřením příslušné Kupní smlouvy 

(ZM 116/2014-2018); 

 

▪ prodej pozemků parc. č. 759/11 o výměře 43 [m
2
] a parc. č. 729/12 o výměře 9 [m

2
], v k. ú. 

a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2477 – 76/2016), a to ve spisu identifikovaným 

manželům do jejich společného jmění, oba trvale bytem Sedlčany v lokalitě Na Severním 

sídlišti,  a to za jednotkovou cenu 150,00 [Kč/m
2
], tj. celkem je realizován prodej o výměře 

52 [m
2
] za souhrnnou cenu ve výši 7.800,00 [Kč], a zároveň pověřilo pana Ing. Jiřího 

Buriana, starostu města, příp. pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města, uzavřením 

příslušné Kupní smlouvy (ZM 117/2014-2018); 
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▪ výkup spoluvlastnických podílů z držení tří fyzických osob, které jsou evidovány 

Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, na listech 

vlastnictví 349 a 3048 pro k. ú. a obec Sedlčany, a to za cenu 150,00 [Kč/m
2
], tj. parc. č. 9/14 

o výměře 200 [m
2
] (podíl id. ½)  za cenu 15.000,00 [Kč], parc. č. 9/18 o výměře 122 [m

2
] 

(podíl id. ½) za cenu   9.150,00 [Kč], parc. č. 9/16 o výměře 55 [m
2
] (podíl id. 1/12) za cenu 

688,00 [Kč], parc. č. 9/19 o výměře 23 [m
2
] (podíl id. 1/12) za cenu 288,00 [Kč], parc. č. 9/22 

o výměře 25 [m
2
] (podíl id. 1/12) za cenu 313,00 [Kč] a parc. č. 288/7 o výměře 140 [m

2
] 

(podíl id. 1/12) za cenu 1.750,00 [Kč], celkem tudíž za souhrnnou cenu ve výši 

27.189,00 [Kč], a zároveň pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, příp. pana 

Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města, uzavřením příslušné Kupní smlouvy 

(ZM 118/2014-2018); 

 

▪ 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 a pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, příp. pana Ing. Miroslava 

Hölzela, místostarostu města, uzavřením jednotlivých Smluv o zřízení věcného břemene – 

služebnosti inženýrské sítě (ZM 119/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany zamítlo: 

▪ žádost fyzické osoby z osady Jírovice na Benešovsku o navýšení dříve sjednané ceny 

věcného břemene na částku 100,00 [Kč/m´] a v souladu s uzavřenou Smlouvou o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 8. února 2011, kterou uzavřel původní vlastník, 

zesnulý pan Josef Brejla, trvá na ceně určené dohodou smluvních stran ve výši 50,00 [Kč/m´], 

tj. trvá na jednorázovém finančním vyrovnání za uložení vodovodního potrubí „Přivaděče 

pitné vody Benešov – Sedlčany“ za celkovou částku ve výši 11.495,00 [Kč], a to v souladu s 

dřívějším usnesením Zastupitelstva města Sedlčany č. 95/2014-2018 ze dne 7. března 2016 

(ZM 120/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo: 

▪ Radě města Sedlčany, a to v termínu nejbližšího zasedání, předložit k projednání koncept 

a podmínky zveřejňování Zápisů z veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

(ZM 121/2014-2018). 

 

 

 

 

 


