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Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 3. zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany ze dne 25. února 2019; soubor anonymizovaných usnesení (volební období 2018 

– 2022) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 16 usnesení, resp. specifických rozhodnutí, 

a to v následném členění: 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí: 

▪ zprávu o kontrole plnění usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo 

dne 17. prosince 2018, doplněnou o aktuální údaje plnění, a to v plném rozsahu bez připomínek 

(usnesení 37/2018-2022); 

 

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

dní 18. prosince 2018 až 25. února 2019, ve kterém se v termínech dne 2. ledna 2019, dne 

9. ledna 2019, dne 23. ledna 2019, dne 6. února 2019, dne 13. února 2019 a dne 20. února 2019 

konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení 38/2018-2022); 

 

▪ Závěrečný účet – přehled plnění příjmů a čerpání výdajů roku 2018 a přehled realizovaných 

Rozpočtových opatření 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 (což představuje 

100,35 % schváleného předpokladu) a rozpočtové výdaje ke dni 31. prosince 2018 jsou ve výši 

179.275,81 tis. Kč (což představuje 96,61 % schváleného předpokladu); (usnesení 39/2018-

2022); 

 

▪ Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany za období roku 2018 

do dne 25. února 2019 (usnesení 48/2018-2022); 

 

▪ Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany (v souboru výroků usnesení 

49/2018-2022); 

 

▪ Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany na rok 2019 a informaci 

o provedené kontrole „Archivace Zápisů a dalších dokladů z jednání Zastupitelstva města 

Sedlčany, provedenou Kontrolním výborem dne 2. ledna 2019 (v souboru výroků usnesení 

49/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ předložený návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2019. Rozpočet je koncipován na straně 

příjmů a výdajů v částce rovné 276.693,00 tis. Kč. Návrh rozpočtu předpokládá zapojení 

finančních rezerv ve výši 28.487,00 tis. Kč (usnesení 40/2018-2022); 

 

▪ Odpisový plán města Sedlčany na rok 2019. Určená výše odpisů dlouhodobého majetku je 

ve smyslu ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku a přílohy č. 1 Kategorizace 

dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin vycházejících z Klasifikace 

produkce „CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“. Způsob odepisování – 

rovnoměrný (usnesení 41/2018-2022); 

 

▪ předložený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru na financování projektu „Modernizace 

přestupního terminálu Sedlčany“, z důvodu změny článku 6. Splácení jistiny a úhrada úroků, 

bodu 6.3 (usnesení 42/2018-2022); 
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▪ podání Žádosti o dotaci projektu „Oprava místní komunikace Víta Nejedlého – Petra Bezruče, 

Sedlčany“ v programu 17D8220 - PODPORA OBCÍ S 3001 - 10000 OBYVATELI DT 

117D8220A, Podpora obnovy místních komunikací (v souboru výroků usnesení 45/2018-

2022); 

 

▪ podání Žádosti o dotaci projektu „Rekonstrukce dráhy a sektorů Taverny Sedlčany“ 

v programu 17D – PODPORA OBCÍ S 3001 – 10000 OBYVATELI DT 117D8220B, Podpora 

obnovy sportovní infrastruktury (v souboru výroků usnesení 46/2018-2022); 

  

▪ Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje, Územnímu odboru Příbram, poskytnout 

finanční příspěvek z rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 v maximální výši 120.000,00 Kč, 

a to za účelem spolufinancování nákupu přenosné lafetové proudnice – oscilačního monitoru, 

která bude sloužit při záchranných a likvidačních pracích při mimořádných událostech, 

krizových stavech nebo živelných pohromách, řešených Hasičským záchranným sborem 

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

(usnesení 47/2018-2022); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 251/8, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m2 

v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, a to AUTODROMU Sedlčany, s. r. o., se sídlem náměstí T. G. 

Masaryka č. p. 293, 264 01 Sedlčany, za jednotkovou cenu 400,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní 

cenu 56.400,00 Kč (usnesení 50/2018-2022). 

  

Zastupitelstvo města Sedlčany Radě města Sedlčany uložilo: 

▪ vypracovat Pravidla Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 2019, zveřejnit jejich 

znění do dne 15. března 2019 a vyzvat občany města k podávání návrhů projektových záměrů 

na jejich financování (v souboru výroků usnesení 43/2018-2022); 

 

▪ Realizovatelné návrhy projektových záměrů od oprávněných osob v rámci Participativního 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2019 předložit k projednání na veřejném zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany dne 13. května 2019, kde budou vyzvaní předkladatelé své 

návrhy prezentovat. O doporučených návrzích proběhne hlasování prostřednictvím webu města 

Sedlčany, případně osobně na pracovišti Turistického informačního centra Sedlčany tak, 

aby byly výsledky hlasování k dispozici pro rozhodnutí o realizaci vybraných akcí ještě v roce 

2019 (v souboru výroků usnesení 43/2018-2022);      

 

▪ předložit na nejbližším veřejném zasedání Zastupitelstva města Sedlčany harmonogram 

realizace Participativního rozpočtu města Sedlčany pro roky 2020 a následující (usnesení 

44/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany zřídilo: 

▪ pro osadu Solopysky sedmičlenný Osadní výbor Solopysky pro volební období 2018 – 2022 

(Ing.  Ladislav Hron, předseda; členové: pan Václav Sirotek, paní Ilona Lachoutová, pan 

Michal Kalista, pan Milan Kváča, pan Petr Pecholt a pan Miloslav Pešta); (v souboru výroků 

usnesení 51/2018-2022); 

 

▪ pro osadu Oříkov tříčlenný Osadní výbor Oříkov pro volební období 2018 – 2022 (pan Jan 

Kundrlík, předseda; členové: paní Soňa Peštová a pan Stanislav Schulz); (v souboru výroků 

usnesení 52/2018-2022). 


