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Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 19. zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany ze dne 23. července 2018; soubor anonymizovaných usnesení (volební období 

2014 – 2018) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 10 usnesení, resp. specifických rozhodnutí, 

a to v následném členění (některá věcně souvisejí): 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí: 

▪ zprávu přednesenou panem Ing. Miroslavem Hölzelem, místostarostou města, o kontrole 

plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 14. května 2018, 

a to v plném rozsahu bez připomínek (usnesení 263/2014-2018); 

 

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

o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v uzavřeném intervalu dní 

15. května 2018 až 23. července 2018, ve kterém se v termínech dne 23. května 2018, dne 

30. května 2018, dne 13. června 2018 a dne 27. června 2018 konala řádná zasedání tohoto 

orgánu města Sedlčany (usnesení 264/2014-2018); 

 

▪ stanovisko Rady města Sedlčany k požadavku na zajištění přímých přenosů z veřejných 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany (usnesení 270/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ Rozpočtový výhled města Sedlčany na rozpočtové období let 2019 – 2021. 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, finanční prostředky 

na opravy, údržbu, rekonstrukce a péči o majetek města a dodržení splátek úvěrů včetně 

příslušenství (usnesení 265/2014-2018);  

 

▪ poskytnout ČR – Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje, Územnímu odboru 

Příbram, dar z rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 ve výši 30.000,00 Kč, a to za účelem 

spolufinancování nákupu defibrilátoru značky PHILIPS HEARTSTART FRX, který bude 

sloužit pro poskytnutí první pomoci při náhlé zástavě oběhu srdce rezidentům města a regionu 

Sedlčany, při výjezdech k mimořádným událostem, řešeným Hasičským záchranným sborem 

Středočeského kraje, Územním odborem Příbram, stanice Sedlčany, kde bude přístroj umístěn 

(usnesení 266/2014-2018);   

 

▪ podle ustanovení zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů Plán 

rozvoje sportu města Sedlčany na období 2018 – 2030, který je základním dokumentem města 

Sedlčany v oblasti udržitelnosti a rozvoje sportu na území města Sedlčany (usnesení 267 

a/2014-2018); 

 

▪ úpravy dokumentu – Plánu rozvoje sportu města Sedlčany na období 2018 – 2030 vyplývající 

z diskuse zastupitelského sboru poznamenané v Zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany ze dne 23. července 2018 (usnesení 267 c/2014-2018); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 32/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, 

o výměře 99 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to společnosti VLTAVA INVEST, a. s., se sídlem 

Praha, Randova 3205/2, 150 00 Praha 5, IČO 27098613, za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, 

tj. za celkovou kupní cenu ve výši 14.850,00 Kč (usnesení 268/2014-2018); 
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▪ bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových do vlastnictví města Sedlčany, a to:  

a) uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

a o zřízení věcného práva č. UZSVM/SPB/3405/2018-SPBM, a to mezi Českou republikou – 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 

Nové Město, Praha 2, jako převodcem a městem Sedlčany, jako nabyvatelem, dle které 

převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k pozemkům parc. č. 613/1, parc. č. 613/7 

a parc. č. 657/3, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v k. 

ú. a obci Sedlčany; 

b) uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

a o zřízení věcného práva č. UZSVM/SPB/4143/2018-SPBM, a to mezi Českou republikou – 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 

Nové Město, Praha 2, jako převodcem a městem Sedlčany, jako nabyvatelem, dle které 

převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k pozemkům parc. č. 655/3, druhem pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 656/5, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

zeleň, vše v k. ú. a obci Sedlčany (usnesení 269/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo:  

▪ Radě města Sedlčany předložit Zastupitelstvu města Sedlčany v termínu do dne 31. prosince 

2018 Zásady grantového řízení města Sedlčany v oblasti sportu (267 b/2014-2018). 

    

 


