
Informace o zasedání a přijatých usneseních Rady města Sedlčany na jednání RM 

č. 48/2014-2018 dne 9. listopadu 2016 

 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání přijala soubor celkem 15 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 

26. října 2016 a doplňující zprávu o plnění úkolů průběžných (RM 48-736/2014-2018); 

 

▪ přednesenou zprávu o stavu, výsledcích hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2016 ve znění údajů za uplynulé období kalendářního roku (I. – IX. / 2016) 

s tím, že rozpočtové příjmy jsou ke dni účetní závěrky 30. září 2016 ve výši 

119.711,55 tis. [Kč], což představuje 75,79 [%] plnění schváleného rozpočtu a rozpočtové 

výdaje (čerpání) jsou ke dni 30. září 2016 ve výši 98.934,48 tis. [Kč], což představuje 

62,63 [%] schváleného předpokladu rozpočtu na rok 2016 (RM 48-738/2014-2018). 

 

Rada města Sedlčany schválila: 
▪ projednaný návrh programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, který 

sestavil a přednesl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města. Zastupitelstvo města 

Sedlčany je svoláváno do Společenského sálu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany na den 

28. listopadu 2016 v 17:00 hod. (RM 48-737/2014-2018); 

 

▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 4/2016, a to v plném rozsahu všech navržených 

rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je navýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2016 o částku ve výši 603,00 tis. [Kč] a navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2016 o částku ve výši 317,00 tis. [Kč]. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 

158.560,00 tis. [Kč]; výdaje budou činit celkem 158.274,00 tis. [Kč]. Rozpočet po započítání 

tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2016 bude přebytkový 

částkou 286,00 tis. [Kč] (RM 48-739/2014-2018); 

 

▪ předložený „Plán inventarizace majetku, závazků a pohledávek města Sedlčany“, který 

sestavil a předložil Městský úřad Sedlčany, Odbor majetku. Inventarizace stavu majetku bude 

provedena ke dni 31. prosince 2016 a dále personální složení Hlavní inventarizační komise 

a Dílčích inventarizačních komisí navrhované pro jednotlivé soubory inventarizovaného 

majetku s tím, že inventura bude zahájena dne 1. prosince 2016 a ukončena nejpozději ke dni 

31. ledna 2017 (RM 48-740/2014-2018); 

 

▪ v návaznosti na své usnesení označené RM 46-706/2014-2018 ze dne 12. října 2016, aby 

mimo již doporučených názvů nové ulice „U Sila“ a „U Záduše“ byl Zastupitelstvu města 

Sedlčany předložen ke zvážení i návrh fyzické osoby na pojmenování nové ulice „Hermovo 

pole“, případně „Hermova“ (RM 48-741/2014-2018); 

 

▪ uzavřít se stávajícím nájemcem Kupní smlouvu bytu velikostní kategorie 1+1 (č. bytu 

2/přízemí) v Sedlčanech, a to za původní nabízenou cenu 5.300,00 [Kč/m
2
], na základě které 

bude prodán uvedený byt za celkovou částku 242.740,00 [Kč] (RM 48-746/2014-2018). 

 

 

 

 



 

 

Rada města Sedlčany doporučila: 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit uzavření bezúplatné Smlouvy o zřízení služebnosti - 

věcného břemene přístupu a příjezdu k nebytové jednotce, respektive nebytovému prostoru 

č. 871/100 (tzv. jiný nebytový prostor), umístěný v 1. a 2. nadzemním podlaží budovy 

Sedlčany č. p. 871, a to mezi COOP Příbram, družstvo, se sídlem Dlouhá č. p. 155, 261 01 

Příbram, jako povinným z věcného břemene, které je vlastníkem služebných pozemků parc. č. 

270/8 a parc. č. 270/25 v k. ú. a obci Sedlčany a městem Sedlčany, jako oprávněným 

z věcného břemene, které je vlastníkem zmíněné nebytové jednotky č. 871/100 v objetu 

Sedlčany, Komenského náměstí č. p. 871, kde se nachází trafostanice, která je součástí 

distribuční sítě elektrické energie ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. (RM 48-742/2014-

2018); 

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit výmaz zástavního práva smluvního ze dne 2. října 

2014, váznoucího na pozemcích parc. č. 416/9 a parc. č. 422/15 v k. ú. a obci Kosova Hora, 

které je evidováno v katastru nemovitostí, a to s ohledem na realizaci výše uvedených 

pozemků; zápis zástavního práva smluvního proveden dne 24. října 2014 pod sp. zn. 

V-9246/2014-211, s právními účinky ke dni 2. října 2014, (RM 48-743/2014-2018);  

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany:  

a) schválit přijetí poskytovaného daru, respektive Darovací smlouvu uzavíranou mezi 

Strojírnou Oříkov, s. r. o., jako dárcem a městem Sedlčany, jako obdarovaným, na základě 

které dárce daruje obdarovanému pozemky parc. č. 299/4, parc. č. 299/11, parc. č. 299/13, 

parc. č. 305/5, parc. č. 311, parc. č. 703/13, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, o celkové 

výměře 7 404 [m
2
] v celkové hodnotě 514.770,00 [Kč] dle znaleckého posudku 

č. 5015/37/2016; 

b) schválit přijetí příspěvku, respektive Smlouvu o příspěvku na vybudování komunikace 

uzavřenou mezi Strojírnou Oříkov, s. r. o., jako přispívajícím a městem Sedlčany, jako 

stavebníkem, na základě které přispívající poskytuje stavebníkovi finanční příspěvek 

na vybudovanou stavbu místní komunikace ve výši 285.000,00 [Kč] s tím, že příspěvek bude 

uhrazen stavebníkovi v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 15.833,00 [Kč], a to 

počínaje dnem 1. ledna 2017, přičemž poslední splátka bude uhrazena nejpozději do dne 

30. června 2018 (RM 48-744/2014-2018); 

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej bytu o velikostní kategorii 2+1 na adrese 

Sedlčany, Na Severním sídlišti č. p. 676, 264 01 Sedlčany (č. bytu 20/VI. patro), a to fyzické 

osobě, která podala nejvyšší nabídku činící částku 963.500,00 [Kč] (RM 48-745/2014-2018); 

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit usnesení ve věci pořízení Změny č. 1 územního 

plánu města Sedlčany (RM 48-747/2014-2018); 

 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany schválit návrh obecně závazné vyhlášky města Sedlčany 

č. 1/2016, o stanovení kratší doby nočního klidu, a to v časovém režimu vybraných dnů 

(RM 48-748/2014-2018); 

 

▪ s ohledem na dříve poskytnuté finanční prostředky na rok 2016 schválit Zastupitelstvu města 

Sedlčany Žádost Kynologického klubu Sedlčany o poskytnutí dotace (příspěvku) z rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2016, a to na podporu projektu opravy střešních prvků kolny (zázemí 

Klubu) ve výši 15.000,00 [Kč], která se nachází v prostoru Kynologického cvičiště Sedlčany 

(RM 48-749/2014-2018). 

 



 

 

 

Rada města Sedlčany vyslovila souhlas: 

▪ s podáním Žádosti o poskytnutí dotace z programu 133510 vypsaného na podporu 

materiálně technické základny sportu ze zdrojů MŠMT ČR na podporu projektu rekonstrukce 

osvětlení ledové plochy Zimního stadionu Sedlčany, a to za podmínek v Žádosti uvedených 

(RM 48-750/2014-2018). 


