Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 16. zasedání Zastupitelstva
města Sedlčany ze dne 11. prosince 2017; 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 18. září 2017, a to v plném rozsahu bez připomínek
(usnesení ZM 221/2014-2018);
▪ zprávu přednesenou panem místostarostou o jednání a činnosti Rady města Sedlčany
za uplynulé období v intervalu dní 19. září 2017 až 11. prosince 2017, ve kterém se
v termínech dne 20. září 2017, dne 4. října 2017, dne 18. října 2017, dne 1. listopadu 2017,
dne 8. listopadu 2017, dne 15. listopadu 2017 a dne 29. listopadu 2017 konala řádná zasedání
tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení ZM 222/2014-2018);
▪ Plán odpadového hospodářství města Sedlčany na období let 2017 – 2025 (usnesení ZM
230/2014-2018).
Zastupitelstvo města Sedlčany vyslovilo souhlas:
▪ se zněním Dodatku č. 3, kterým se mění Smlouva o nájmu, správě a zařízení Městské
nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice, který je součástí konsolidovaného znění
Smlouvy o nájmu areálu nemocnice v Sedlčanech a doporučilo Radě města Sedlčany tento
Dodatek č. 3 schválit (usnesení ZM 223/2014-2018).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ cenu vodného a stočného pro rok 2018, 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/m3
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 2018 je ve výši 74,96 Kč/m3 včetně DPH.
(usnesení ZM 224/2014-2018);
▪ Rozpočtové opatření č. 10/2017, a to v plném rozsahu všech navržených rozpočtových změn.
Příjmy rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 se nemění a výdaje rozpočtu města Sedlčany na
rok 2017 se snižují o částku 5.339,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit
180.868,00 tis. Kč; výdaje budou činit 171.906,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto
opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2017, včetně již provedených
rozpočtových změn je přebytkový částkou + 8.962,00 tis. Kč (usnesení ZM 225/2014-2018);
▪ uzavření Smlouvy o úvěru registrační číslo 99017687049 s Komerční bankou, a. s., se sídlem
Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, 114 07 Praha; IČ 45317054, na financování akce
„Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ a s přijetím úvěru ve výši 55,00 mil. Kč i se
splátkovým kalendářem, který je součástí Smlouvy o úvěru. Zastupitelstvo města Sedlčany
podmiňuje uzavření výše uvedené Smlouvy o úvěru po předchozím uzavření Smlouvy o dílo
s vybraným zhotovitelem (usnesení ZM 228/2014-2018);

1

▪ Obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 3/2017, o veřejném pořádku, opatření k jeho
zabezpečení a čistotě ve městě, kterou se zároveň ruší Obecně závazná vyhláška města
Sedlčany č. 5/2005, o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě,
schválená usnesením Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 5. prosince 2005, označeným
č. 221 (usnesení ZM 229/2014-2018);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „zakoupení vozidla
na přepravu osob“, a to subjektu SDH Sestrouň, se sídlem Sestrouň č. p. 10, 264 01 Sedlčany;
IČ: 75106761 a zároveň pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města, podpisem
Veřejnoprávní smlouvy (usnesení ZM 231/2014-2018);
▪ výkup pozemku parc. č. 89/28, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití
manipulační plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, který je ve vlastnictví
fyzické osoby, za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. celkem za cenu 2.600,00 Kč (usnesení
ZM 232/2014-2018);
▪ prodej pozemku parc. č. 1547/4, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře
68 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita – garáže v ulici Jateční u Městských jatek Sedlčany),
a to v rámci narovnání majetkových vztahů Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s., neboť
se jedná o pozemek zastavěný stavbou „průmyslový objekt“, tj. stavba bez č.p./č.ev., který je
ve vlastnictví zmíněné Zemědělské společnosti Kosova Hora, a. s. Prodej se schvaluje
za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2, tj. celkem za částku 34.000,00 Kč (usnesení ZM
233/2014-2018);
▪ předloženou dokumentaci Plánu společných zařízení KoPÚ Doubravice u Sedlčan, jejímž
zpracovatelem je firma AZIMUT CZ, s. r. o., se sídlem Praha, Hrdlořezská 21/31, 190 00
Praha 9 (usnesení ZM 234/2014-2018);
▪ prodej bytu velikostní kategorie 1+1 na adrese bytového domu Sedlčany, Komenského
náměstí č. p. 871, 264 01 Sedlčany (č. bytu 13/II. patro o výměře 41,4 m2), a to panu uchazeči,
který podal nejvyšší nabídku, tj. 811.700,00 Kč (usnesení ZM 235/2014-2018);
▪ prodej bytu velikostní kategorie 2+1 na adrese bytového domu Sedlčany, Havlíčkova
č. p. 623, 264 01 Sedlčany (č. bytu 13/V. patro bez výtahu o výměře 56,0 m2), a to do SJM
manželů, kteří podali druhou nejvyšší nabídku, tj. 650.000,00 Kč, neboť ten, kdo podal
nejvyšší nabídku ve výši 720.000,00 Kč, odmítl Smlouvu uzavřít (usnesení ZM 236/20142018);
▪ výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Sedlčany ve smyslu Nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., s platností od 1. ledna 2018 takto:
Člen RM
5.000,00 Kč
Předseda výboru ZM
2.000,00 Kč
Předseda komise RM
2.000,00 Kč
Člen výboru ZM
1.500,00 Kč
Člen komise RM
1.500,00 Kč
Člen ZM
1.000,00 Kč
Zastupitelům bude poskytována jedna odměna, a to za funkci, za níž je stanovena odměna
nejvyšší (usnesení ZM 237/2014-2018);
▪ panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, místostarostovi města Sedlčany, jednorázový dar ve výši
jedné měsíční odměny, dle Nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
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členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, který je poskytován za činnosti, které byly
jmenovaným realizovány a nesouvisejí s očekávaným výkonem veřejné funkce, uvedené
v předložené Důvodové zprávě výčtem a zároveň pověřilo Městský úřad Sedlčany
administrací procesu tak, aby byl tento dar realizován nejpozději s výplatním termínem
za měsíc prosinec 2017 (usnesení ZM 238/2014-2018).
Zastupitelstvo města Sedlčany pověřilo:
▪ Radu města Sedlčany k závěrečným změnám rozpočtu na rok 2017 a uskutečnění
rozpočtového opatření, pokud v závěru roku nastanou změny ve finančních vztazích k jinému
rozpočtu v příjmové i výdajové části ve smyslu § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (usnesení ZM 226/2014-2018).
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 2018 do schválení řádného rozpočtu města Sedlčany na rok 2018
(usnesení ZM 227/2014-2018).
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