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Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních ze 17. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany ze dne 26. února 2018; soubor anonymizovaných usnesení (volební období 

2014 – 2018) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 11 samostatných usnesení, resp. specifických 

rozhodnutí, a to v následném členění: 

 

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 11. prosince 

2017, a to v plném rozsahu bez připomínek (usnesení 239/2014-2018); 

 

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

a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v uzavřeném intervalu dní 12. prosince 

2017 až 26. února 2018, ve kterém se v termínech dne 13. prosince 2017, dne 29. prosince 2017, 

dne 10. ledna 2018, dne 24. ledna 2018, dne 7. února 2018 a dne 21. února 2018 konala řádná 

zasedání tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení 240/2014-2018); 

 

▪ dokument „Závěrečný účet 2017 a plnění schváleného rozpočtu vč. RO č. 1-11 za rok 2017“, 

a to tak, že rozpočtové příjmy k rozhodnému datu účetního období dne 31. prosince 2017 jsou 

ve výši 189.046,61 tis. Kč (což představuje 99,80 % schváleného předpokladu RO č. 11/2017) 

a rozpočtové výdaje ke dni 31. prosince 2017 jsou ve výši 162.950,53 tis. Kč (což představuje 

94,89 % schváleného předpokladu RO č. 11/2017); (usnesení 241/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ předložený návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2018. Rozpočet je koncipován na straně 

příjmů a výdajů v částce rovné 189.245,00 tis. Kč. Návrh rozpočtu předpokládá zapojení 

finančních rezerv ve výši 26.096,00 tis. Kč (usnesení 242/2014-2018); 

 

▪ Obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 1/2018, o stanovení kratší doby nočního klidu, 

kterou zároveň zrušilo Obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 1/2017, o stanovení kratší 

doby nočního klidu, schválenou usnesením Zastupitelstva města Sedlčany, označeným ZM 

180/2014-2018 (usnesení 243/2014-2018); 

 

▪ Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

č. ÚZSVM/SPB/7993/2017-SPBM, na základě které převodce, tj. Česká republika – Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, převádí na nabyvatele, tj. na město Sedlčany, 

bezúplatně pozemky parc. č. 3047/8, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití silnice 

o výměře 34 m2 a parc. č. 3047/17, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití silnice 

o výměře 23 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany (usnesení 244/2014-2018); 

 

▪ Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

č. ÚZSVM/SPB/245/2018-SPBM, na základě které převodce, tj. Česká republika – Úřad 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, bezúplatně převádí na nabyvatele, tj. na město 

Sedlčany, pozemky parc. č. 658/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace o výměře 946 m2 a parc. č. 659/6, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití ostatní komunikace o výměře 34 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany (usnesení 245/2014-

2018); 
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▪ prodej bytu velikostní kategorie 1+1 na adrese bytového domu Sedlčany, U Školky č. p. 738, 

264 01 Sedlčany (č. bytu 2/I. patro o výměře 40,40 m2), a to manželům, oba trvale bytem 

Nedrahovice, kteří podali druhou nejvyšší nabídku, tj. 703.000,00 Kč, neboť zájemce, který 

podal nejvyšší nabídku, od své nabídky ve výši 755.000,00 Kč odstoupil (usnesení 246/2014-

2018); 

 

▪ aby prodej bytů v souboru bytových domů Sedlčany č. p. 1172, č. p. 1173, č. p. 1174 a č. 

p. 1175 na adrese Sedlčany, Západní, 264 01 Sedlčany, byl realizován za jednotkovou cenu 

5.200,00 Kč/m2 (usnesení 247/2014-2018); 

 

▪ převod vlastnického práva (vydržení) k pozemkům parc. č. 723/24, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 21 m2, který byl oddělen z původního 

pozemku parc. č. 723/5 a dále pozemku parc. č. 2940/135, druhem pozemku orná půda 

o výměře 28 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 2940/8, vše v k. ú. a obci 

Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2553-161/2017 ze dne 13. prosince 2017, který zpracoval 

oprávněný zeměměřičský inženýr, a to v souladu s ust. § 1089 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění s tím, že město Sedlčany převede na prvního podílového 

spoluvlastníka podíl o velikosti id. 2/3 předmětných pozemků a na druhého podílového 

spoluvlastníka podíl o velikosti id. 1/3 předmětných pozemků o celkové výměře 49 m2 

(usnesení 248/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vyslovilo nesouhlas: 

▪ s rozhodnutím vlastníka, společnosti Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, o zrušení 

provozu „Mlékárny Sedlčany“ a ukončením veškerých podnikatelských aktivit ve městě 

Sedlčany, které mají neblahý dopad do života zaměstnanců a prostředí města, i přesto, že město 

Sedlčany nedisponuje právy založenými legislativními předpisy a nemá žádné kompetence 

v této věci (usnesení 249/2014-2018). 

 

 

 

 


