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Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 5. zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany ze dne 24. června 2019; soubor anonymizovaných usnesení (volební období 

2018  – 2022) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 12 usnesení, resp. specifických rozhodnutí, 

a to v následném členění: 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí: 

▪ zprávu o kontrole plnění usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se 

konalo dne 13. května 2019, doplněnou o aktuální údaje plnění (usnesení 78/2018-2022); 

 

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

13. května 2019 až 24. června 2019, ve kterém se v termínech dne 15. května 2019, dne 

29. května 2019 a dne 12. června 2019 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany 

(usnesení 79/2018-2022); 

 

▪ soubor informací k investiční akci „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“, kterou 

sestavil Městský úřad Sedlčany, Odbor investic. Realizace investiční akce probíhá dle 

smluvního plnění, bez aktuální potřeby úpravy Smlouvy o dílo (usnesení 89/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo: 

▪ na základě výsledků zpracované koncepční studie pod názvem „AQUAPARK Sedlčany; 

Studie optimalizace provozních nákladů“, a to v termínu plnění do 31. října 2019, Finančnímu 

výboru Zastupitelstva města Sedlčany ve spolupráci s Radou města Sedlčany vypracovat návrh 

optimálního modelu financování projektového záměru „AQUAPARK Sedlčany (možné 

variantní řešení) s dopadem na zatížení rozpočtu města Sedlčany investičními, provozními 

i případně ostatními náklady (usnesení 80/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

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

hospice Křídla Sedlčany“ pro subjekt Diakonie Apoštolské církve, středisko Domácí hospic 

Křídla Sedlčany, se sídlem Polní 1105/15, 737 01 Český Těšín, IČO 26521385, ve výši 

42.000,00 Kč a pověřilo pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, podpisem Veřejnoprávní 

smlouvy (v souboru výroků usnesení 81/2018-2022); 

 

▪ Obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 2/2019, Požární řád města Sedlčany, kterou se 

zároveň ruší Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 3/2012 ze dne 27. února 2012, 

schválená usnesením Zastupitelstva města Sedlčany zn. ZM 120/2012 (v souboru výroků 

usnesení 83/2018-2022); 

 

▪ v návaznosti na již uzavřenou Smlouvu o budoucí darovací smlouvě přijetí daru 

od podnikatelského subjektu Jaroslav Třešňák – Horova, se sídlem Teplice, Krupská 33/20, 

415 01 Teplice, jako dárce, tj. darování inženýrské sítě – prodloužení vodovodního řadu 

a kanalizace v rámci stavby – vodního díla pro „Obchodní centrum Sedlčany“ s tím, že věcná 

hodnota části daru – vodovodního řadu – činí 347.478,00 Kč a věcná hodnota části daru – 

kanalizačního řadu – činí 372.979,00 Kč (v souboru výroků usnesení 84/2018-2022); 

 

▪ prodej nově vytvořeného (odděleného) pozemku parc. č. 54/2, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 380 m2 v k. ú. a obci Sedlčany (dvůr 

za objektem Sedlčany č. p. 13 v ul. Havlíčkova, vizte geometrický plán č. 2642-41/2019 ze dne 
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4. června 2019), a to Společenství vlastníků pro dům č. p. 13 v Sedlčanech za jednotkovou cenu 

500,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 190.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 85/2018-

2022); 

 

▪ směnu pozemků s finančním vyrovnáním uzavřenou mezi městem Sedlčany a společností 

STROS-Sedlčanské strojírny, a. s. s tím, že město Sedlčany daruje tomuto subjektu nově 

vytvořený pozemek parc. č. 2483/10 o výměře 93 m2, oddělený z původního pozemku parc. č. 

2483/7 v k. ú. Sedlčany (geometrický plán č. 2633-77/2019), a naopak uvedený subjekt daruje 

městu Sedlčany nově vytvořený pozemek parc. č. 2556/2 o výměře 158 m2, oddělený 

z původního pozemku parc. č. 2556 v k. ú. Sedlčany (geometrický plán č. 2635-76/2019) s tím, 

že rozdíl ve směňovaných pozemcích, který činí 65 m2, bude vyrovnán za jednotkovou cenu 

20,00 Kč/m2, tzn., že město Sedlčany uhradí společnosti STROS-Sedlčanské strojírny, a. s. 

celkovou částku 1.300,00 Kč (v souboru výroků usnesení 86/2018-2022); 

 

▪ v souladu s ustanovením § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, 

ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný „Plán společných zařízení“, který je součástí 

návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany 

(v souboru výroků usnesení 87/2018-2022); 

 

▪ na základě ustanovení § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), Jednací řád Zastupitelstva města Sedlčany, 

kterým se v plném rozsahu nahrazuje Jednací řád Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 

27. srpna 2012 schválený usnesením označeným ZM č. 158 (v souboru výroků usnesení 

88/2018-2022).  

 

Zastupitelstvo města Sedlčany zřídilo: 

▪ na základě ustanovení § 29 odst. 1 písmeno a) a § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů, s podporou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jednotku požární ochrany SDH Sestrouň – JPO kategorie 

V, a za tímto účelem vydalo Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů města 

Sedlčany, místní část Sestrouň s účinností ode dne schválení (v souboru výroků usnesení 

82/2018-2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


