
Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 15. zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany ze dne 18. září 2017; soubor anonymizovaných usnesení (volební období 

20142018) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 10 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 19. června 2017, a to v plném rozsahu bez připomínek 

(usnesení ZM 211/2014-2018); 

 

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

za uplynulé období v intervalu dní 20. června 2017 až 18. září 2017, ve kterém se v termínech 

dne 21. června 2017, 26. července 2017, 23. srpna 2017 a 6. září 2017 konala řádná zasedání 

tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení ZM 212/2014-2018); 

 

▪ zprávu přednesenou panem Ing. Miroslavem Hölzelem, místostarostou města Sedlčany, 

ve věci plnění dříve přijatých usnesení označených ZM č. 186/2014 ˗ 2018 a ZM č. 187/2014 ˗ 

2018 ze dne 19. června 2017, jejichž předmětem je Výzva ke zjednání nápravy hrubého 

porušování Smlouvy o nájmu, správě a zařízení Městské nemocnice v Sedlčanech, jakož 

i provozu nemocnice, ze dne 3. prosince 2001, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 a zejména stav 

projednávání a přípravy Dodatku č. 3 k uvedenému smluvnímu ujednání (usnesení 219/2014-

2018); 

 

▪ soubor informací přednesených panem Ing. Miroslavem Hölzelem, místostarostou města 

Sedlčany, ve věci aktuálního stavu návrhu řešení a projektového zpracování záměru 

rekonstrukce dřívějšího Lehkoatletického stadionu Taverny (Městský stadion Taverny); 

(usnesení 220/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ Rozpočtový výhled na rozpočtové období let 2018 – 2019. Rozpočtový výhled je koncipován 

v částkách rovných v příjmové a výdajové části a svým obsahem zajišťuje běžné provozní 

výdaje a činnost města a organizací jím zřízených a finanční prostředky na opravy, údržbu 

a rekonstrukce majetku města (usnesení ZM 213/2014-2018); 

 

▪ uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem, městem Sedlčany a obdarovaným, Českou 

republikou – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, organizační složkou státu, 

kterou dárce předává obdarovanému finanční prostředky ve výši 80.000,00 Kč, jako příspěvek 

na pořízení elektrického podtlakového (sacího) ventilátoru pro Hasičský záchranný sbor 

Středočeského kraje, Územního odboru Příbram, Stanice Hasičského záchranného sboru 

Sedlčany (v souboru výroků usnesení ZM 214/2014-2018); 

 

▪ uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, na základě které město Sedlčany, jako kupující 

odkoupí od společnosti Stros-Pega Lift – F, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 

264 01 Sedlčany, jako prodávající, pozemek parc. č. 2555/1 o výměře cca 265 m2 (vizte LV 

1747) v k. ú. a obci Sedlčany, a to v souvislosti s připravovanou stavbou „Krčínova 

cyklostezka“ s tím, že prodej bude realizován nejpozději do uplynutí jednoho roku po nabytí 

právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby za jednotkovou cenu ve výši 20,00 Kč/m2 

(usnesení ZM 215/2014-2018); 



 

▪ uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, na základě které město Sedlčany, jako kupující 

odkoupí od společnosti STROS – Sedlčanské strojírny, a. s., se sídlem Sedlčany, Strojírenská 

č. p. 791, 264 01 Sedlčany, jako prodávající, pozemek parc. č. 2556 o výměře cca 115 m2 (vizte 

LV 2427), v k. ú. a obci Sedlčany, a to v souvislosti s připravovanou stavbou „Krčínova 

cyklostezka“ s tím, že prodej bude realizován nejpozději do uplynutí jednoho roku po nabytí 

právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby za jednotkovou cenu ve výši 20,00 Kč/m2 

(usnesení ZM 216/2014-2018); 

 

▪ prodej bytu velikostní kategorie 1+1 na adrese Sedlčany, Za Nemocnicí č. p. 1059, 264 01 

Sedlčany (č. bytu 6/II. patro o výměře 34,7 m2), a to manželům, oba trvale bytem Praha 6, 

PSČ 161 00, kteří jako účastníci výběrového řízení podali nejvyšší nabídku, tj. 801.000,00 Kč 

(usnesení ZM 217/2014-2018); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. stavby IV-12-6020239/1 

Sedlčany, Sadová (B1153) kNN pro p. č. 558/2“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, 

Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené na základě plné moci ze dne 

30. ledna 2017, evid. č. PM/II-009/2017 fyzickou osobou, jako oprávněným z věcného břemene 

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

1.210,00 Kč včetně DPH (vizte Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. Sedlčany, Sadová, kNN pro 

p. č. 558/2 IV-12-6020239/VB/1 ze dne 19. října 2016); (usnesení ZM 218/2014-2018); 

 

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

▪ uzavřením Darovací smlouvy mezi dárcem, městem Sedlčany a obdarovaným, Českou 

republikou – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, organizační složkou státu, 

kterou dárce předává obdarovanému finanční prostředky ve výši 80.000,00 Kč (v souboru 

výroků usnesení ZM 214/2014-2018). 

 


