Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM
č. 43/2014-2018 dne 17. srpna 2016
Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 12 specifických usnesení, a to
v následném členění jednotlivých výroků.
Rada města Sedlčany vzala na vědomí:
▪ zprávu o plnění úkolů, vyplývajících z předchozího jednání Rady města Sedlčany ze dne
20. července 2016 a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 43-661/2014-2018);
Rada města Sedlčany doporučila:
▪ na veřejném zasedání Zastupitelstva města Sedlčany schválit Rozpočtové opatření č. 3/2016,
a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto
opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 o částku ve výši
1.110,00 tis. [Kč] a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 o částku ve výši
1.277,00 tis. [Kč]. Po provedené úpravě budou příjmy činit celkem 157.957,00 tis. [Kč];
výdaje budou činit celkem 157.957,00 tis. [Kč]. Rozpočet po započítání tohoto opatření do
dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 včetně zápočtů dřívějších
rozpočtových opatření (RO č. 1/2016 a RO č. 2/2016) bude vyrovnaný (RM 43-662/20142018);
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit návrhy „Dohod o paušální náhradě škod“ vzniklých
v souvislosti s vybudováním vypouštěcích objektů včetně odtokových koryt v rámci realizace
stavby „Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany“ s tím, že způsobená škoda (trvalé omezení
užívání) bude nahrazena jednorázovou částkou ve výši 250,00 [Kč/m2], a to dle přiloženého
seznamu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, resp. Zápisu z jednání Rady města
Sedlčany dne 17. srpna 2016 (RM 43-664/2014-2018);
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti inženýrské sítě s vlastníky pozemků dotčených liniovou stavbou „Přivaděč pitné
vody Benešov – Sedlčany“, a to se dvěma fyzickými osobami, obě trvale bytem Vrchotovy
Janovice, s tím, že věcným břemenem jsou zatíženy pozemky parc. č. 1589/3 a parc. č. 1593/2
v k. ú. a obci Vrchotovy Janovice, za což bude vlastníkům vyplacena jednorázová náhrada
ve výši 825,00 [Kč] (RM 43-665/2014-2018);
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany vzít na vědomí přednesenou informaci o průběhu a výsledku
jednání s vlastníkem pozemků parc. č. 747/35 a parc. č. 747/37, které jsou zatíženy areálem
Skládky TKO Kosova Hora, a to ve věci konečného majetkoprávního vypořádání vlastnictví;
dále zamítnout návrh vlastníka výše uvedených nemovitostí na vyklizení předmětných
pozemků a současně, a to s ohledem na požadovanou finanční náhradu ze strany vlastníka
předmětných pozemků, která byla vyhodnocena jako neúměrně vysoká a pro město
neakceptovatelná, schválit návrh dalšího postupu konečného vypořádání vztahů soudní
cestou, a to podle návrhu právního zástupce města Sedlčany, který je postupem variantním
k žádoucímu konečnému vypořádání předmětných pozemků (RM 43-666/2014-2018);
Rada města Sedlčany schválila:
▪ uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti nezbytné
cesty, uzavírané mezi městem Sedlčany, jako budoucím povinným z věcného břemene
a fyzickou osobou, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, na základě které bude
pro budoucího oprávněného zřízena služebnost nezbytné cesty na pozemky parc. č. 840/1

a parc. č. 1360/27, oba druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, v k. ú. a obci
Kosova Hora, a to přes pozemky ve vlastnictví budoucího povinného, tj. města Sedlčany parc.
č. 834, parc. č. 836, parc. č. 837/1 a parc. č. 829/6, vše druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití skládka v k. ú. a obci Kosova Hora. Po nabytí právní moci vkladu
vlastnického práva do KN dle Kupní smlouvy uzavřené s prodávající fyzickou osobou
a kupujícím městem Sedlčany, bude služebnost nezbytné cesty zřízena rovněž po budoucích
služebních pozemcích parc. č. 840/2 a parc. č. 840/3 v k. ú. a obci Kosova Hora, které
na základě zmíněné Kupní smlouvy přejdou do vlastnictví budoucího povinného z věcného
břemene (RM 43-663/2014-2018);
▪ podle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, provedený zápis do Kroniky města
Sedlčany za rok 2015, který provedla kronikářka města Sedlčany (RM 43-670/2014-2018);
▪ navrženou změnu začlenění a působnosti BLUE ORCHESTRA Sedlčany, a to z organizační
struktury Základní umělecké školy Sedlčany, příspěvkové organizace, do organizační
struktury a působnosti Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, příspěvkové organizace, a to
počínaje dnem 17. srpna 2016 s tím, že bude rovněž realizován převod majetku pro výkon
umělecké činnosti nezbytný, který je v užívání souboru, a to dle předloženého inventárního
seznamu z majetku Základní umělecké školy Sedlčany, příspěvkové organizace, do majetku
Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany, příspěvkové organizace (RM 43-671/2014-2018);
▪ Žádost o poskytnutí dotace (č. j.: MST/16501/2016) z rozpočtu města Sedlčany ve výši
5.000,00 [Kč] na podporu účasti dvou mladých sportovců (kategorie kadet) na Mistrovství
světa ve sportovním aerobiku 2016, na kterém budou reprezentovat město Sedlčany a ČR
(RM 43-672/2014-2018).
▪ Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu pod názvem „Sedlčany, Sadová, kNN pro p. č. 558/2 IV-126020239/VB/1“, uzavíranou mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV –
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, jako budoucím „oprávněným“ a městem Sedlčany,
jako budoucím „povinným“, jejímž předmětem je právo zřídit věcné břemeno na pozemku
v majetku města Sedlčany, parc. č. 560/1 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za účelem zřízení,
provozování, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy, tj. kabelového vedení NN pro parc.
č. 558/2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,00 [Kč] (bez DPH)
(v souboru výroků usnesení RM 43-667/2014-2018);
▪ Zastupitelstvu města Sedlčany navržený program zasedání Zastupitelstva města Sedlčany
(ZM 10/2014-2018), které se bude konat dne 29. srpna 2016 a schvaluje návrh textu
Pozvánky spolu s pracovními přílohami, a to ve formátu ke zveřejnění způsobem podle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a způsobem
v místě obvyklým (RM 43-669/2014-2018).
Rada města Sedlčany uložila:
▪ Městskému úřadu Sedlčany, Odboru majetku, aby v souvislosti se Smlouvou o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvou o právu provést stavbu
pod názvem „Sedlčany, Sadová, kNN pro p. č. 558/2 IV-12-6020239/VB/1“ řádně zveřejnil
na úřední desce Městského úřadu Sedlčany záměr města Sedlčany zřídit výše uvedené věcné
břemeno – služebnost inženýrské sítě na pozemku parc. č. 560/1, druhem pozemku ostatní
plocha, způsobem využití ostatní komunikace v k. ú. a obci Sedlčany (v souboru výroků
usnesení RM 43-667/2014-2018);

Rada města Sedlčany doplnila:
▪ své usnesení RM č. 42-653/2014-2018 ze dne 20. července 2016 týkající se Darovací
smlouvy, uzavírané mezi dárcem (fyzickou osobou) a městem Sedlčany, jako obdarovaným, a
to v části týkající se darovaných pozemků v k. ú. a obci Sedlčany, neboť v důsledku
zpracovaného geometrického plánu č. 2495-78/2016 ze dne 22. července 2016, schváleného
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, pod č. PGP1280/2016-211 dne 4. srpna 2016, došlo k upřesnění pozemkových parcel. Mimo pozemku
parc. č. 2442/14 o výměře 1 248 [m2], který zůstává beze změny, daruje dárce obdarovanému
dle citovaného geometrického plánu pozemky parc. č. 2442/1 o výměře 1 559 [m2] a dále
parc. č. 2442/22 o výměře 69 [m2], přičemž celková výměra darovaných pozemků 2 876 [m2]
je shodná s původním usnesením RM č. 42-653/20174-2018 (RM 43-668/2014-2018).

