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Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 12. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany ze dne 20. února 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 28. listopadu 2016, a to v plném rozsahu bez připomínek 

(usnesení ZM 157/2014-2018); 

 

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

za uplynulé období v intervalu dní 29. listopadu 2016 až 20. února 2017, ve kterém se 

v termínech dne 7. prosince 2016, dne 21. prosince 2016, dne 4. ledna 2017, dne 18. ledna 

2017, dne 1. února 2017, dne 8. února 2017 a dne 17. února 2017 konala řádná zasedání 

tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení ZM 158/2014-2018); 

 

▪ dokument „Výsledky hospodaření a plnění schváleného rozpočtu vč. RO č. 1-6 za rok 

2016“ a to tak, že rozpočtové příjmy k rozhodnému datu účetního období dne 31. 12. 2016 

jsou ve výši 164.006,12 tis. [Kč] (což představuje 103,21 % schváleného předpokladu RO č. 

6 / 2016) a rozpočtové výdaje ke dni 31. 12. 2016 jsou ve výši 147.722,22 tis. [Kč] (což 

představuje 93,63 % schváleného předpokladu RO č. 6 / 2016); (usnesení 

ZM 159/2014-2018); 

 

▪ zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2016, kterou 

sestavil a přednesl pan Ing. František Hodys, předseda Finančního výboru (usnesení ZM 

166/2014-2018); 

 

▪ zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2016, kterou 

sestavila a přednesla paní Ing. Stanislava Jelenová, předsedkyně Kontrolního výboru 

(usnesení ZM 167/2014-2018); 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ předložený návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2017. Rozpočet je koncipován na straně 

příjmů a výdajů v částce rovné 169.125,00 tis. [Kč]. Návrh rozpočtu předpokládá zapojení 

finančních rezerv ve výši 19.284,00 tis. [Kč] (usnesení ZM 160/2014-2018); 

 

▪ „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací“ vodohospodářského majetku města 

Sedlčany na období roku 2017 – 2026 dle přiložené Tabulky č. 1, s ročními vlastními zdroji 

ve výši 2,440 mil. [Kč] a ostatními zdroji (dotace, úvěry, aj.) ve výši 11,190 mil. [Kč/rok]. 

„Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací“ Přivaděče pitné vody Benešov – 

Sedlčany, na období roku 2017 – 2026 dle přiložené Tabulky č. 2 s ročními vlastními zdroji 

ve výši 0,500 mil. [Kč] a ostatními zdroji (dotace, úvěry aj.) ve výši 1,200 mil. [Kč/rok] 

(usnesení ZM 161/2014-2018); 

 

▪ Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 8. září 2016 mezi 

městem Sedlčany a MELOU, o. p. s., kterým se datum nejpozdějšího dosažení účelu 

pro poskytnutí dotace mění ze dne 31. prosince 2016 na dne 28. února 2017 a datum 
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finančního vypořádání se mění ze dne 31. ledna 2017 na dne 31. března 2017 (usnesení ZM 

168/2014-2018); 

 

▪ uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení „ROZ, Sedlčany – 

Víta Nejedlého, Plynovodní přípojka, 9900089733“ mezi společností GasNet, s. r. o., se 

sídlem Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, PSČ 400 01, zastoupené firmou Grid Servis, 

s. r. o., se sídlem Brno, Zábrdovice, Plynárenská 499/1, PSČ 602 00, jako oprávněným 

z věcného břemene a městem Sedlčany, jako povinným z věcného břemene s tím, že věcné 

břemeno se zřizuje na pozemek parc. č. 659/1 v k. ú. a obci Sedlčany za jednorázovou úplatu 

ve výši 1.000,00 [Kč] bez DPH (usnesení ZM 169/2014-2018); 

 

▪ uzavřít „Smlouvu o zřízení věcného břemene č. stavby IV-12-6018097/7 Sedlčany, kNN 

pro parc. č. 2442/1“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, 

Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené společností Energon Dobříš, s. r. o., Dobříš, 

Průmyslová č. p. 1665, 263 01 Dobříš, jako oprávněným z věcného břemene a městem 

Sedlčany, jako povinným z věcného břemene s tím, že věcné břemeno se zřizuje 

na pozemky parc. č. 2442/1 a parc. č. 2442/14 v k. ú. a obci Sedlčany za jednorázovou 

úplatu ve výši 1.000,00 [Kč] bez DPH (realizace přípojky NN pro parc. č. 2442/1 v k. ú. 

a obci Sedlčany (lokalita U Záduše – Hermovo pole); (usnesení ZM 170/2014-2018); 

 

▪ uzavřít „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě  IV-12-

6012501/02 Sedlčany, Luční, kNN pro p. č. 448/2“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená firmou Insat spol. 

s r. o., se sídlem Praha 1, Hellichova 11a, PSČ 110 00, jako oprávněným z věcného břemene 

a městem Sedlčany, jako povinným z věcného břemene s tím, že věcné břemeno se zřizuje 

na pozemky parc. č. 219/2 a parc. č. 446/3 v k. ú. a obci Sedlčany za jednorázovou úplatu 

ve výši 1.210,00 [Kč] včetně DPH (v souvislosti s realizací přípojky NN pro parc. č. 448/2 

v k. ú. a obci Sedlčany, tj. pro rodinný dům ve vlastnictví fyzických osob (usnesení ZM 

171/2014-2018); 

 

▪ prodej bytu velikostní kategorie 1+KK na adrese Sedlčany, Na Severním sídlišti III/676, 

264 01 Sedlčany (č. bytu 10/III. patro o výměře 32,10 [m
2
]), a to fyzickým osobám 

do společného jmění manželů, kteří podali nejvyšší nabídku, tj. 721.000,00 [Kč]. Zároveň 

ZM pověřilo statutárního zástupce města podpisem příslušné Kupní smlouvy (usnesení ZM 

172/2014-2018); 

 

▪ uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě s vlastníkem 

pozemku dotčeného liniovou stavbou „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“, a to 

s Římskokatolickou farností Sedlčany, se sídlem Komenského náměstí č. p. 44, 264 01 

Sedlčany, s tím, že věcným břemenem je zatížen pozemek parc. č. 574/6 v k. ú. a obci 

Kosova Hora, za což bude Římskokatolické farnosti Sedlčany vyplacena jednorázová 

náhrada dohodnutá ve výši 5.000,00 [Kč], což při délce věcného břemene 60,1 [m´] 

představuje jednotkovou cenu 83,19 [Kč/m´] (usnesení ZM 173/2014-2018);  

 

▪ výmaz zástavního práva smluvního ze dne 2. října 2014 k zatíženému pozemku parc. 

č. 462/17 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 zatížené nemovitosti pro fyzickou osobu (usnesení ZM 

174/2014-2018). 
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Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo: 

▪ Radě města Sedlčany předložit na červnovém (2017) jednání zastupitelstva vyhodnocení 

„Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací“ za uplynulé plánovací období (do roku 

2016); (usnesení ZM 162/2014-2018); 

 

▪ Radě města Sedlčany provést právní analýzu plnění uzavřeného smluvního vztahu 

ze strany nájemce, MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o., zejména s ohledem na plnění účelu 

nájmu a toto vyhodnocení předložit na příštím zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

(usnesení ZM 164/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vyslovilo nesouhlas: 

▪ se zrušením lůžkové části Interního oddělení v sedlčanské nemocnici ze strany 

provozovatele, kterým je MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. (v souboru usnesení 

ZM 163/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany požádalo: 

▪ provozovatele sedlčanské nemocnice, obchodní společnost MEDITERRU-Sedlčany, 

s. r. o., o důsledné dodržování ustanovení článku II. „Účel nájmu“ dříve uzavřené  „Smlouvy 

o nájmu, správě a řízení Městské nemocnice v Sedlčanech, a to jak věcí nemovitých – budov 

a pozemků, tak věcí movitých – zařízení nemocnice, jakož i provozu nemocnice“ a k přijetí 

všech kroků k zachování provozu Interního oddělení (lůžkové části) v plném rozsahu 

(v souboru usnesení ZM 163/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany revokovalo: 
▪ usnesení č. 156/2014-2018 ze dne 28. listopadu 2016, kterým schválilo nový název ulice 

„Hermova ulice“ (v souboru výroků usnesení ZM 165/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany rozhodlo: 
▪ změnit pojmenování ulice „Hermova ulice“ na název: „Hermovo pole“ (v souboru výroků 

usnesení ZM 165/2014-2018). 

 

 

 

 

 

 

 


