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Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany ze dne 13. května 2019; soubor anonymizovaných usnesení (volební období 2018 

– 2022) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 25 usnesení, resp. specifických rozhodnutí, 

a to v následném členění: 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí: 

▪ zprávu o kontrole plnění usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo 

dne 25. února 2019, doplněnou o aktuální údaje plnění (usnesení 53/2018-2022); 

 

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

dní 25. února 2019 až 13. května 2019, ve kterém se v termínech dne 25. února 2019, dne 

6. března 2019, dne 20. března 2019, dne 3. dubna 2019, dne 17. dubna 2019 a dne 2. května 

2019 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení 54/2018-2022); 

 

▪ rozhodnutí Rady města Sedlčany o vyřazení třech projektů z celkem osmi podaných v rámci 

Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 a postoupení pěti projektů pod názvem 

„Pítka pro ptáky“; „Obnova oddechové zóny a dětského hřiště před Rodinným centrem 

Petrklíč“; „Klidová zóna – veřejný okrasný park“; „Revitalizace požární nádrže v ulici 

Na Potůčku“ a „Rekonstrukce chodníku u domu č. p. 725 – 727“ do další fáze Participativního 

rozpočtu, kterým je veřejné hlasování (usnesení 59/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ dokument „Závěrečný účet – výsledky hospodaření a plnění schváleného rozpočtu vč. RO č. 

1-9 za rok 2018 a to tak, že rozpočtové příjmy k rozhodnému datu účetního období dne 31. 

prosince 2018 jsou ve výši 207.763,25 tis. Kč vč. zapojení rezerv (což představuje 100,35 % 

schváleného předpokladu RO č. 9) a rozpočtové výdaje ke dni 31. prosince 2018 jsou ve výši 

179.275,81 tis. Kč (což představuje 96,61 % schváleného předpokladu RO č. 9); (usnesení 

55/2018-2022); 

 

▪ „Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 

2018“ a účetní závěrku města Sedlčany za rok 2018, která je součástí „Zprávy nezávislého 

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2018“ (usnesení 

56/2018-2022); 

      

▪ přijetí účelového daru do výše 8.000.000,- Kč na výstavbu Městského parku Sedlčany 

v Tyršově ulici od dárce Maranatha, z. s., se sídlem Jemnická 887/4, Praha 4, IČO 26585065 

(usnesení 57/2018-2022); 

 

▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 1/2019, a to v plném rozsahu všech aktuálních 

a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je navýšení příjmů rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2019 o částku ve výši 12.525,- tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2019 o částku ve výši 9.500,- tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit 

celkem 289.218,- tis. Kč; výdaje budou činit celkem 286.193,- tis. Kč. Rozpočet po započítání 

tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 bude přebytkový 

částkou 3.025,- tis. Kč (usnesení 58/2018-2022); 
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▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpora sportovní činnosti 

spolku TJ TATRAN SEDLČANY, z. s.“, a to subjektu TJ TATRAN SEDLČANY, z. s., se 

sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 150, 264 01 Sedlčany, IČO 00663468, zastoupený 

Ing. Martinem Havlem, předsedou spolku, ve výši 672.000,00 Kč (usnesení 60/2018-2022); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „Zajištění sportovní činnosti 

a provozu areálu TJ Sokol Sedlčany“ a to pro subjekt Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany, p. s., 

se sídlem Sedlčany, Zberazská č. p. 163, 264 01 Sedlčany, IČO 61101052, zastoupený panem 

Jiřím Doubravou, starostou Sokola Sedlčany, ve výši 86.000,00 Kč (usnesení 61/2018-2022); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „Činnost spolku, rozvoj 

a prezentace sportu v regionu, práce s mládeží“ a to pro subjekt Sportovní klub Pegas Sedlčany, 

z. s., se sídlem Sedlčany, Na Potůčku č. p. 652, 264 01 Sedlčany, IČO 61903779, zastoupený 

Ing. Tomášem Langerem, prezidentem sportovního klubu, ve výši 60.000,00 Kč (usnesení 

62/2018-2022); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpora sportujících dětí 

a mládeže v oblasti komerčního a sportovního aerobiku“ pro subjekt Alena Novotná, z. s., se 

sídlem Sedlčany, Zahradní č. p. 575, 264 01 Sedlčany, IČO 02166437, ve výši 88.750,00 Kč 

(usnesení 63/2018-2022); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpora činnosti RC Sedlčany, 

z. s.“ pro subjekt Rugby Club Sedlčany, z. s.“ se sídlem Kňovice, č. p. 107, 264 01 Sedlčany, 

IČO 27027678, zastoupený panem Milošem Vodrážkou, předsedou klubu, ve výši 

49.000,00 Kč (usnesení 64/2018-2022); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpora činnosti mládeže 

ve Sportovním klubu ZLOBR Sedlčany“, pro subjekt Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s. se 

sídlem Sedlčany, U Školky č. p. 698, 264 01 Sedlčany, IČO 22864814, zastoupený Ing. Jiřím 

Práškem, předsedou klubu, ve výši 37.000,00 Kč (usnesení 65/2018-2022); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpora systematického 

sportování mládeže“ pro subjekt Karate-P-Klub, z. s., oddíl Sedlčany, se   sídlem Tábor, 

Sofijská č. p. 2798, 390 05 Tábor, IČO 67154662, zastoupený panem Josefem Pěknicem, 

předsedou klubu, ve výši 28.250,00 Kč (usnesení 66/2018-2022); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „Výchova mladých šachistů, 

činnost šachového kroužku“ pro subjekt Šachový klub KDJS Sedlčany, z. s., se sídlem 

Havlíčkova, č. p. 514, 264 01 Sedlčany, IČO 48955566, zastoupený panem MUDr. Antonínem 

Mandovcem, předsedou klubu, ve výši 25.000,00 Kč (usnesení 67/2018-2022); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Celoroční činnost Centra 

Ochrany fauny ČR“ a to pro subjekt Ochrana fauny ČR, o. p. s., se sídlem Hrachov č. p. 13, 

262 56 Krásná Hora nad Vltavou, IČO 67778585, zastoupený panem Pavlem Křížkem, 

ředitelem subjektu, ve výši 80.000,00 Kč (usnesení 68/2018-2022); 

 

▪ přijetí daru, resp. uzavření Darovací smlouvy s tím, že podíloví spoluvlastníci pozemku parc. 

č. 908/25, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 38 m2 
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v k. ú. a obci Sedlčany, jako dárci, darují městu Sedlčany, jako obdarovanému, uvedený 

pozemek, který město Sedlčany do svého vlastnictví přijímá (usnesení 69/2018-2022); 

 

▪ majetkoprávní vypořádání, resp. zrušení podílového spoluvlastnictví k pozemku parc. č. 332 

v k. ú. a obci Sedlčany s tím, že město Sedlčany požádá ČR - ÚZSVM o bezúplatný převod 

vlastnictví podílu id. ¼ nově vytvořeného pozemku parc. č. 332/2 (chodník) a úplatný převod 

vlastnictví podílu id. ¼ nově vytvořeného pozemku parc. č. 332/4 (podle GP č. 2614-318/2018 

ze dne 31. března 2019), a dále se města Sedlčany vzdává předkupního práva 

ke spoluvlastnickým podílům, které mají připadnout dle výše uvedeného stávajícím 

spoluvlastníkům, případě Středočeskému kraji. 

Město Sedlčany spoluvlastnický podíl ve výši id. 3/20 převede novým vlastníkům nově 

vytvořených pozemků, a to tak, že podíl id. 3/20 k nově vytvořenému pozemku parc. č. 332/1 

převede do vlastnictví FO a podíl id. 3/20 k nově vytvořenému pozemku parc. č. 332/3 převede 

do vlastnictví ČR - ÚZSVM, případně Středočeského kraje (součást silnice II/105), přičemž 

současně FO převede na město Sedlčany bezúplatně spoluvlastnický podíl id. 12/20 k nově 

vytvořeným pozemkům parc. č. 332/2 a parc. č. 332/4. Současně se FO a ČR - ÚZSVM vzdávají 

předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům, které mají připadnout městu Sedlčany 

(usnesení 70/2018-2022); 

 

▪ Obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 1/2019, o stanovení kratší doby nočního klidu, 

kterou se zároveň ruší Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 2/2018, o stanovení kratší 

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

257/2014-2018 dne 14. května 2018(usnesení 71/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo Radě města Sedlčany zařadit do návrhu Jednacího 

řádu Zastupitelstva města Sedlčany: 

▪ ustanovení, které se týká možnosti on-line audio přenosů veřejného jednání Zastupitelstva 

města Sedlčany, a v této souvislosti dále uložilo zajistit vhodné technické zařízení toto 

umožňující. Účinnost tohoto ustanovení, která bude do dokumentu zapracována, nastane 

nejpozději do tří měsíců ode dne schválení nového Jednacího řádu Zastupitelstva města 

Sedlčany (usnesení 72/2018-2022); 

 

▪ ustanovení, kterým bude určen pevný čas (nejpozději v 19:00 hod.) pro přerušení schváleného 

programu jednání veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany na dobu nejdéle 30 minut. 

Na tuto dobu bude do programu jednání zařazen pravidelný bod s názvem „Dotazy 

a připomínky občanů“ (deklaratorní plnění § 16 a 17 zákona o obcích), v průběhu kterého 

budou vyslechnuty jednotlivé příspěvky v délce trvání max. tří minut (usnesení 73/2018-2022); 

 

▪ ustanovení, kterým bude určen pevný čas fyziologické přestávky v délce trvání pěti minut 

po třech hodinách jednání (usnesení 74/2018-2022); 

 

▪ ustanovení, kterým se zpravidla stanoví jednacím dnem Zastupitelstva města Sedlčany 

pondělí, v čase od 17:00 hod. (usnesení 75/2018-2022); 

 

▪ ustanovení, kterým je doba trvání zasedání stanovena nejdéle do 22:00 hod. Každé 

prodloužení o max. 1,0 hodinu je možné pouze tehdy, vysloví-li se pro něj hlasováním 

nadpoloviční většina všech zastupitelů zastupitelského sboru (usnesení 76/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo Radě města Sedlčany: 
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▪ předložit ke schválení návrh pořádkového předpisu – Jednacího řádu Zastupitelstva města 

Sedlčany, který bude doplněn dle přijatých usnesení, a to v termínu nejbližšího veřejného 

zasedání zastupitelstva (usnesení 77/2018-2022). 

 

 

 

 


