
Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních ze 14. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany ze dne 19. června 2017; soubor anonymizovaných usnesení (volební 

období 2014 – 2018) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 27 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 20. března 2017, a to v plném rozsahu bez připomínek 

(usnesení ZM 184/2014-2018); 

 

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

za uplynulé období v intervalu dní 21. března 2017 až 19. června 2017, ve kterém se 

v termínech dne 29. března 2017, 12. dubna 2017, 26. dubna 2017, 10. května 2017, 24. 

května 2017 a dne 7. června 2017 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany 

(usnesení ZM 185/2014-2018); 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo: 

▪ Radě města Sedlčany za účasti právní zástupkyně města Sedlčany upozornit provozovatele 

Městské nemocnice Sedlčany, Mediterra-Sedlčany, s. r. o., na hrubé porušení Smlouvy 

o nájmu, správě a řízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice 

uzavřené dne 3. prosince 2001, a to ve smyslu ustanovení čl. III. písm. b) uvedené Smlouvy 

a stanovit provozovateli přiměřenou lhůtu v délce tří měsíců k nápravě stavu (usnesení ZM 

186/2014-2018); 

 

▪ Radě města Sedlčany, a to v součinnosti s právní zástupkyní města Sedlčany, připravit 

k projednání návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu, správě a řízení Městské nemocnice 

v Sedlčanech, jakož i provozu nemocnice, uzavřené dne 3. prosince 2001, který bude 

reflektovat potřebu úprav předmětného smluvního vztahu (usnesení ZM 187/2014-2018); 

  

Zastupitelstvo města Sedlčany přijalo a schválilo: 

▪ dokument „Závěrečný účet – 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. prosince 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. prosince 2016 jsou ve výši 

147.722,22 tis. Kč (což představuje 93,63 % schváleného předpokladu RO č. 6/2016); 

(usnesení ZM 188/2014-2018); 

  

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

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

2016“ (usnesení ZM 189/2014-2018); 

 

▪ účetní závěrku města Sedlčany za rok 2016, která je součástí „Zprávy nezávislého auditora 

o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2016“ (usnesení ZM 190/2014-

2018); 

 

▪ Odpisový plán města Sedlčany na rok 2017. Určená výše odpisů dlouhodobého majetku je 

ve smyslu ČÚS 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“ (usnesení ZM 191/2014-2018);  

 

▪ Rozpočtové opatření č. 2/2017, a to v plném rozsahu všech navržených rozpočtových změn. 

Příjmy rozpočtu města Sedlčany na rok 2017 se zvyšují o částku 1.985,00 tis. Kč a výdaje 

rozpočtu města Sedlčany se na rok 2017 nemění. Příjmy po provedené úpravě budou činit 

173.085,00 tis. Kč; výdaje budou činit 171.046,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto 

opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2017, včetně již provedených 

rozpočtových změn bude přebytkový částkou + 2.039,00 tis. Kč (usnesení ZM 192/2014-

2018); 

 

▪ Dohody o vytvoření společných školských obvodů základních škol – 1. základní školy 

Sedlčany, Primáře Kareše 68, okres Příbram a 2. základní školy – Školy Propojení Sedlčany, 

Příkrá 67, okres Příbram a Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova 1070, 264 01 Sedlčany, 

uzavíraných mezi městem Sedlčany a obcí Příčovy, Štětkovice, Kňovice, Nechvalice, 

Prosenická Lhota a Svatý Jan, a to dle dalších ustanovení v Dohodách uvedených (usnesení 

ZM 193/2014-2018); 

  

▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody 

základních škol zřízených městem Sedlčany a část školského obvodu základních škol 

a mateřské školy zřízené městem Sedlčany a zároveň ruší obecně závaznou vyhlášku města 

Sedlčany č. 3/2005, o stanovení školských obvodů základních škol ve městě Sedlčany ze dne 

11. července 2005 (usnesení ZM 194/2014-2018); 

  

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

spolku TJ Tatran Sedlčany“ a to subjektu TJ Tatran Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, 

Tyršova č. p. 150, 264 01 Sedlčany, IČ 00663468 (v souboru výroků usnesení ZM 

195/2014-2018);  

 

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

TJ Sokol Sedlčany“, a to pro subjekt Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany, se sídlem Sedlčany, 

Zberazská č. p. 163, 264 01 Sedlčany, IČ 61101052 (v souboru výroků usnesení ZM 

196/2014-2018); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „činnosti spolku, rozvoje 

a prezentace sportu v regionu a 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 

(v souboru výroků usnesení ZM 197/2014-2018); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „rozšíření celostátního 

projektu „Děti na startu“ do sedlčanských mateřských škol pro subjekt Alena Novotná, z. s., 

se sídlem Sedlčany, Zahradní č. p. 575, 264 01 Sedlčany, IČ 02166437 (v souboru výroků 

usnesení ZM 198/2014-2018); 

 

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

Centra Ochrany fauny ČR“, a to pro subjekt Ochrana fauny ČR, o. p. s., se sídlem Hrachov č. 

p. 13, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, IČ 67778585 (v souboru výroků usnesení ZM 

199/2014-2018); 

 



▪ výkup pozemku parc. č. 2762/12, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace o výměře 193 m
2
 v k. ú. a obci Sedlčany, a to z vlastnictví fyzické osoby 

za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m
2
, tj. za celkovou cenu ve výši 19.300,00 Kč (usnesení ZM 

200/2014-2018); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 387/3, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná 

půda o výměře 101 m
2
 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, a to dvěma fyzickým osobám, obě 

trvale bytem Sedlčany (každé podílem id. ½ pozemku) za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m
2
, tj. 

za celkovou cenu 10.100,00 Kč (usnesení ZM 201/2014-2018); 

 

▪ v souladu s geometrickým plánem č. 197-17/2017 ze dne 11. května 2017 (ověřený 

Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram dne 18. května 

2017 pod č. PGP-754/2017-211) směnu pozemků mezi městem Sedlčany a fyzickou osobou, 

trvale bytem Praha, s tím, že z vlastnictví města Sedlčany bude převeden do vlastnictví 

fyzické osoby nově vytvořený pozemek parc. č. 387/6, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití neplodná půda o výměře 480 m
2
, oddělený z původního pozemku parc. č. 

387/1 a fyzická osoba převede do vlastnictví města Sedlčany nově vytvořený pozemek parc. 

č. 379/2, druhem pozemku trvalý travní porost o výměře 480 m
2
, oddělený z původního 

pozemku parc. č. 379, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany. Výše uvedená směna pozemků se 

schvaluje bez finančního vyrovnání (usnesení ZM 202/2014-2018); 

 

▪ v souladu s geometrickým plánem č. 197-17/2017 ze dne 11. května 2017 (ověřený 

Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram dne 18. května 

2017 pod č. PGP-754/2017-211) prodej nově vytvořeného pozemku parc. č. 387/7, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda o výměře 284 m
2
, který byl oddělen 

z původního pozemku parc. č. 387/1 v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, a to fyzické osobě, trvale 

bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m
2
, tj. celkem za částku 28.400,00 Kč 

(usnesení ZM 203/2014-2018); 

 

▪ prodej pozemků parc. č. 349/23 o výměře 2 632 m
2
, parc. č. 349/24 o výměře 1 047 m

2
, 

parc. č. 349/25 o výměře 10 027 m
2
, parc. č. 349/27 o výměře 1 393 m

2
, parc. č. 349/28 

o výměře 527 m
2
, parc. č. 349/29 o výměře 6 827 m

2
, parc. č. 349/30 o výměře 4 828 m

2
 

a parc. č. 349/31 o výměře 632 m
2
, vše druhem pozemku orná půda v k. ú. Solopysky 

u Třebnic, obec Sedlčany, a to dvěma fyzickým osobám (manželům), které podali nejvyšší 

nabídku, tj. 30,00 Kč/m
2
, což při celkové výměře plochy pozemků 27 913 m

2
 představuje 

kupní cenu ve výši 837.390,00 Kč (usnesení ZM 204/2014-2018); 

 

▪ prodej bytu velikostní kategorie 1+KK na adrese Sedlčany, Dělnická č. p. 548, 264 01 

Sedlčany (č. bytu 1/suterén o výměře 39,0 m
2
), a to fyzické osobě, trvale bytem Praha, který 

jako účastník výběrového řízení podal nejvyšší nabídku, tj. 613.500,00 Kč (usnesení ZM 

205/2014-2018); 

 

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

264 01 Sedlčany (č. bytu 7/II. patro o výměře 32,1 m
2
), a to fyzické osobě, trvale bytem 

Praha, který jako účastník řízení podal nejvyšší nabídku, tj. 727.500,00 Kč (usnesení ZM 

206/2014-2018); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě“ mezi ČR – 

Státním pozemkovým úřadem, jako povinným a městem Sedlčany, jako oprávněným, tj. 

právo zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě na pozemku parc. č. 250/1 v k. ú. 



Bezmíř, obec Vojkov, jejímž předmětem je přípojka kabelového elektrického vedení 

(vodojem Voračice) s tím, že rozsah břemene je dán geometrickým plánem č. 254-10/2016. 

Cena věcného břemene byla stanovena znaleckým posudkem č. 9677-157-2017 (na základě 

objednávky ČR – Státního pozemkového úřadu) ve výši 2.310,00 Kč (usnesení ZM 

207/2014-2018); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. stavby IV-12-6301715/06 

Sedlčany, kNN č. k. 841/1“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené firmou Insat, spol. s r. o., se sídlem 

Praha, Hellichova 11a, PSČ 110 00 Praha 1, jako oprávněným z věcného břemene a městem 

Sedlčany, jako povinným z věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 

– služebnosti inženýrské sítě na pozemcích parc. č. 2940/68 a parc. č. 2940/100 v k. ú. a obci 

Sedlčany, které jsou ve vlastnictví města Sedlčany, a to za účelem umístění kabelového 

vedení NN jako součást distribuční soustavy (lokalita Sedlčany, Jižní svah) s tím, že hodnota 

věcného břemene činí 1.210,00 Kč včetně DPH (usnesení ZM 208/2014-2018); 

 

▪ Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje „Stanovy společenství vlastníků v domě Sedlčany, 

Komenského náměstí č. p. 872 a č. p. 871“ (usnesení ZM 209/2014-2018);  

 

▪ výkup pozemku parc. č. 2940/34, druhem pozemku orná půda o výměře 39 m
2
 v k. ú. a obci 

Sedlčany, a to z vlastnictví fyzické osoby, trvale bytem Chyňava, za jednotkovou cenu 

150,00 Kč/m
2
, tj. celkem za cenu 5.850,00 Kč (usnesení 210/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany pověřilo pana Ing. Jiřího Buriana, starostu města: 

▪ podpisem Veřejnoprávní smlouvy uzavírané se subjektem TJ Tatran Sedlčany, z. s., 

se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 150, 264 01 Sedlčany, IČ 00663468, a to za účelem 

poskytnutí finanční podpory (v souboru výroků usnesení ZM 195/2014-2018);  

 

▪ podpisem Veřejnoprávní smlouvy uzavírané se subjektem Tělocvičná jednota Sokol 

Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Zberazská č. p. 163, 264 01 Sedlčany, IČ 61101052, a to 

za účelem poskytnutí finanční podpory (v souboru výroků usnesení ZM 196/2014-2018);   

 

▪ podpisem Veřejnoprávní smlouvy uzavírané se subjektem Sportovní klub Pegas Sedlčany, 

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

poskytnutí finanční podpory (v souboru výroků usnesení ZM 197/2014-2018); 

 

▪ podpisem Veřejnoprávní smlouvy uzavírané se subjektem Alena Novotná, z. s., se sídlem 

Sedlčany, Zahradní č. p. 575, 264 01 Sedlčany, IČ 02166437, a to za účelem poskytnutí 

finanční podpory (v souboru výroků usnesení ZM 198/2014-2018); 

 

▪ podpisem Veřejnoprávní smlouvy uzavírané se subjektem Ochrana fauny ČR, o. p. s., se 

sídlem Hrachov č. p. 13, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, IČ 67778585, a to za účelem 

poskytnutí finanční podpory (v souboru výroků usnesení ZM 199/2014-2018). 

   

 


