MĚSTO SEDLČANY
náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 10. zasedání Zastupitelstva města
Sedlčany ze dne 8. června 2020; 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 9. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo
dne 9. března 2020, předloženou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města
Sedlčany, s aktuálními údaji plnění, a to v plném rozsahu, bez připomínek (usnesení 152/20182022);
▪ předloženou zprávu panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany,
o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 10. března 2020
až 8. června 2020, ve kterém se v termínu dne 25. března 2020, dne 22. dubna 2020, dne
13. května 2020 a dne 27. května 2020 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany
(usnesení 153/2018-2022);
▪ informace o průběhu letošního ročníku a výsledcích hlasování v rámci Participativního
rozpočtu města Sedlčany 2020 – Nápady pro Sedlčany. Zvítězil projekt s názvem „Úprava
a vybavení tzv. pískovny u 2. ZŠ Propojení herními prvky“, který bude realizován dle
schváleného harmonogramu (usnesení 158/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ dokument „Závěrečný účet – výsledky hospodaření a plnění schváleného rozpočtu vč. RO
č. 1-8 za rok 2019 a to tak, že rozpočtové příjmy k rozhodnému datu účetního období dne
31. prosince 2019 jsou ve výši 294.296,18 tis. Kč vč. zapojení rezerv (což představuje 99,99 %
schváleného předpokladu RO č. 8) a rozpočtové výdaje ke dni 31. prosince 2019 jsou ve výši
284.172,11 tis. Kč (což představuje 97,29 % schváleného předpokladu RO č. 8); (usnesení
154/2018-2022);
▪ Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok
2019 a zároveň účetní závěrku města Sedlčany za rok 2019, která je součástí Zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2019;
(v souboru výroků usnesení 155/2018-2022);
▪ uzavření Smlouvy o úvěru registrační číslo 99026055448 mezi městem Sedlčany a Komerční
bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, 114 07 Praha; IČO 45317054,
na refinancování úvěru, který byl přijat na financování akce „Modernizace přestupního
terminálu Sedlčany“.
Smlouva o úvěru bude uzavřena ve výši poskytnutého úvěru 25.000.000,-Kč. Součástí Smlouvy
o úvěru je splátkový kalendář (usnesení 156/2018-2022);
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▪ navrhované Rozpočtové opatření č. 2/2020, a to v plném rozsahu všech aktuálních
a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je snížení příjmů rozpočtu města
Sedlčany na rok 2020 o částku ve výši 2.540,- tis. Kč a snížení výdajů rozpočtu města Sedlčany
na rok 2020 o částku 2.340,- tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem
241.667,- tis. Kč; výdaje budou činit celkem 241.667,- tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto
opatření do dříve schváleného rozpočtu a RO č. 1/2020 města Sedlčany na rok 2020 bude
vyrovnaný (usnesení 157/2018-2022);
▪ 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, ve výši 573.903,00 Kč
(v souboru výroků usnesení 159 a/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, ve výši
73.222,00 Kč (v souboru výroků usnesení 159 b/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, ve výši
51.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 159 c/2018-2022);
▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpora sportujících dětí
a mládeže v oblasti rekreačního a sportovního aerobiku“ pro subjekt Alena Novotná, z. s. se
sídlem Sedlčany, Zahradní č. p. 575, 264 01 Sedlčany, IČO 02166437, ve výši 75.828,00 Kč
(v souboru výroků usnesení 159 d/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, ve výši 41.677,00 Kč (v souboru výroků usnesení 159 e/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, ve výši 33.515,00 Kč
(v souboru výroků usnesení 159 f/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. 2798/5, 390 05 Tábor, IČO 67154662, ve výši 31.761,00 Kč (v souboru výroků
usnesení 159 g/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, ve výši 21.250,00 Kč (v souboru
výroků usnesení 159 h/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 13, 262 56
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Krásná Hora nad Vltavou, IČO 67778585, ve výši 68.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení
159 i/2018-2022);
▪ České republice – Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje, Územnímu odboru
Příbram, poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 v maximální
výši 120.000,00 Kč, a to za účelem spolufinancování nákupu Chemického kontejneru, který
bude sloužit, mimo jiné, pro záchranné a likvidační práce při mimořádných událostech,
krizových stavech nebo živelných pohromách, řešených na území města Sedlčany Hasičským
záchranným sborem Středočeského kraje, Územním odborem Příbram, stanice Příbram,
kde bude umístěn (usnesení 160/2018-2022);
▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 1/2020, o stanovení kratší doby nočního klidu,
kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 1/2019, o stanovení kratší
doby nočního klidu, schválená usnesením Zastupitelstva města Sedlčany, označeným ZM
71/2018-2022 dne 13. května 2019 (v souboru výroků usnesení 161/2018-2022);
▪ prodej části původního pozemku parc. č. 2194/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem
využití ostatní komunikace, v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita Na Skalách), tj. parc. č. 2194/5
o výměře 101 m2, vizte geometrický plán č. 2752-35/2020 ze dne 21. dubna 2020, a to
manželům trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 150,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu
ve výši 15.150,- Kč (usnesení 162/2018-2022);
▪ prodej části původního pozemku parc. č. 176/11, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem
využití ostatní komunikace, v k. ú. a obci Sedlčany (lokalita mezi autobusovým nádražím a ul.
Růžovou), tj. parc. č. 176/13 o výměře 79 m2, vizte geometrický plán č. 2761-49/2020 ze dne
11. května, a to fyzické osobě, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 150,- Kč/m2, tj.
za celkovou kupní cenu ve výši 11.850,- Kč (usnesení 163/2018-2022);
▪ směnu pozemků dle geometrického plánu vyhotoveného společností Energon Dobříš, s. r. o.,
kdy žadatel, trvale bytem Sedlčany, smění pozemek, resp. díl „q“ o výměře 4 m2, oddělený
z původního pozemku parc. č. 814/2 v k. ú. a obci Sedlčany, za pozemky, resp. díly
ve vlastnictví města Sedlčany o celkové výměře 575 m2, tj. díl „v“ o výměře 21 m2, oddělený
z původního pozemku parc. č. 813/1, díly „g+f“ o celkové výměře 34 m2, oddělené z původního
pozemku parc. č. 814/1, díl „i“ o výměře 5 m2, oddělený z původního pozemku parc. č. 792/9,
díl „u“ o výměře 54 m2, oddělený z původního pozemku parc. č. 813/1, díly „e+s“ o celkové
výměře 275 m2, oddělené z původního pozemku parc. č. 814/1, díl „t“ o výměře 14 m2,
oddělený z původního pozemku parc. č. 813/1, díl „d“ o výměře 134 m2, oddělený z původního
pozemku parc. č. 814/1, díl „a1“ o výměře 38 m2, oddělený z původního pozemku parc.
č. 814/7, vše v k. ú. a obci Sedlčany. Směna pozemků bude provedena s finančním vyrovnáním
za jednotkovou cenu 150,- Kč/m2, tzn., že žadatel uhradí městu Sedlčany částku 85.650,- Kč
(usnesení 164/2018-2022);
▪ v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, název veřejného prostranství nacházejícího se mezi
potokem Mastník, ulicí Luční a silnicí I/18 na pozemcích parc. č. 3059 (část), parc. č. 445/2
(část), parc. č. 441, parc. č. 442, parc. č. 443, parc. č. 444, parc. č. 452, parc. č. 453, parc. č.
455/5, parc. č. 455/6, parc. č. 440/2, parc. č. 440/3, parc. č. 3059/3, parc. č. 3059/5, parc. č. 393
a parc. č. 394/1, vše v k. ú. a obci Sedlčany. Veřejné prostranství se nazývá „Sportovní areál
Luční“ (usnesení 165/2018-2022).
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Zastupitelstvo města Sedlčany stáhlo:
▪ ze schváleného programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany programový bod
označený „11.5“ s názvem „Návrh na pojmenování veřejného prostranství – parku“ (usnesení
166/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany pověřilo:
▪ Radu města Sedlčany k dopracování technického manuálu pro zřizování předzahrádek
na náměstí T. G. Masaryka předloženého JUDr. Filipem Růzhou (usnesení 167/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo:
▪ Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany a členům Zastupitelstva města Sedlčany
Ing. Blance Vilasové a Ing. Josefu Soukupovi vést jednání se společností Savencia Fromage &
Dairy ve věci možného prodeje pozemku parc. č. 1502, k. ú. a obec Sedlčany, či případné jiné
kompenzace za ukončení mlékárenské výroby v Sedlčanech (usnesení 168/2018-2022).
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