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

Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 13. zasedání Zastupitelstva města
Sedlčany ze dne 14. prosince 2020; soubor anonymizovaných usnesení (volební období
2018 – 2022)
Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 22 usnesení, resp. specifických souborů
rozhodnutí, a to v následném členění:
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí:
▪ doplňující zprávu o kontrole plnění usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany,
které se konalo dne 7. září 2020 a zprávu o kontrole plnění usnesení z 12. zasedání
Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 5. října 2020, předloženou
a okomentovanou Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, s aktuálními
údaji plnění, a to v plném rozsahu, bez připomínek (usnesení 187/2018-2022);
▪ Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, předloženou a doplněnou zprávu,
o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 6. října 2020 až
14. prosince 2020, ve kterém se v termínu, a to ve dnech 14. října, 21. října, 11. listopadu,
25. listopadu 2020 a 9. prosince 2020 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany
(usnesení 188/2018-2022);
▪ zprávu o stavu realizace vítězného projektu Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok
2020 – Nápady pro Sedlčany, kterým je „Úprava a vybavení tzv. pískovny u 2. ZŠ Propojení
herními prvky“ a Zprávu o řešení vítězných projektů z participativního rozpočtu Středočeského
kraje v rámci projektu MŮJ KRAJ – Participativní rozpočet Středočeského kraje pod názvem
„Pořízení prvků pro skatepark v Sedlčanech“ a „Obnova hřiště minigolfu v parku Háječek,
Sedlčany“ (usnesení 194/2018-2022);
▪ předložený Manuál pro umisťování a provedení restauračních předzahrádek na náměstí T. G.
Masaryka v Sedlčanech (v souboru výroků usnesení 206/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:
▪ cenu vodného a stočného pro rok 2021, a to dle kalkulace předložené provozovatelem
vodárenské soustavy 1. SčV, a. s. takto:
 konečná cena vodného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 48,17 Kč/m3 včetně
DPH;
 konečná cena stočného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 36,28 Kč/m3
včetně DPH;
souhrnná cena vodného a stočného pro rok 2021 je ve výši 84,45 Kč/m3 včetně DPH (usnesení
189/2018-2022);
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▪ předložený návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 (skladba ve variantě 2). Rozpočet je
koncipován na straně příjmů a výdajů v částce rovné 171 358 tis. Kč. Návrh rozpočtu
předpokládá zapojení finančních rezerv ve výši 5 000 tis. Kč (usnesení 191/2018-2022);
▪ Rozpočtový výhled na rozpočtové období let 2022-2023. Rozpočtový výhled je koncipován
v částkách rovných v příjmové i výdajové části a svým obsahem zajišťuje běžné provozní
výdaje a činnost města Sedlčany a organizací jim zřízených a finanční prostředky na opravy,
údržbu a rekonstrukce majetku města, splátky jistiny úvěrů včetně příslušenství (usnesení
192/2018-2022);
▪ Odpisový plán města Sedlčany na rok 2021. 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 193/2018-2022);
▪ Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro účel realizace knihy “Na cvičišti SS“
pro subjekt IČO 87131889, ve výši 70.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 196/2018-2022);
▪ prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 2215/2, druhem pozemku ostatní
plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 44 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to žadateli,
trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu
6 600,00 Kč (v souboru výroků usnesení 197/2018-2022);
▪ prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 209, druhem pozemku zahrada,
o výměře 88 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to žadatelům, manželům (do SJM podíl id. ½
pozemku) a další FO (podíl id. ½ pozemku), za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za celkovou
kupní cenu 13 200,00 Kč (v souboru výroků usnesení 198/2018-2022);
▪ prodej pozemků ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 774/3, druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 230 m2 a parc. č. 219/2, druhem pozemku
ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 374 m2, vše v k. ú. Třebnice, obec
Sedlčany, a to žadateli, trvale bytem Praha, za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. celkem
604 m2 za celkovou kupní cenu 60 400,00 Kč (v souboru výroků usnesení 199/2018-2022);
▪ směnu pozemků mezi žadatelkou, trvale bytem Sedlčany a městem Sedlčany s tím,
že žadatelka převede do vlastnictví města Sedlčany nově vytvořený pozemek parc. č. 1269/3
o výměře 13 m2 (část chodníku), který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 1269/1,
druhem pozemku zahrada a město Sedlčany převede do vlastnictví žadatelky nově vytvořený
pozemek parc. č. 1345/6 o výměře 8 m2 (přístup na zahradu), oddělený z původního pozemku
parc. č. 1345/1, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v k.
ú. a obci Sedlčany (lokalita Novoměstské náměstí – vizte geometrický plán č. 2783-91/2020
ze dne 29. září 2020). Výše uvedená směna bude provedena s finančním vyrovnáním, tzn.,
že město Sedlčany uhradí žadatelce částku 750,00 Kč, tj. rozdíl směňovaných pozemků činící
5 m2 za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2 (v souboru výroků usnesení 200/2018-2022);
▪ směnu pozemků mezi manželi, oba trvale bytem Sedlčany a městem Sedlčany s tím,
že manželé převedou do vlastnictví města Sedlčany pozemek parc. č. 528/3, druhem pozemku
lesní pozemek, způsobem ochrany LPF, o výměře 121 m2, a město Sedlčany převede
do vlastnictví manželů (žadatelů) pozemek parc. č. 516/2, druhem pozemku lesní pozemek,
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způsobem ochrany LPF, o výměře 207 m2. Výše uvedená směna bude provedena s finančním
vyrovnáním, tzn., že žadatelé uhradí městu Sedlčany rozdíl v ceně pozemků stanovených
znaleckým posudkem č. 6938/20, tj. částku 229,00 Kč a rovněž tak správní poplatek ve výši
2 000,00 Kč za provedení vkladu Směnné smlouvy do evidence katastru nemovitostí (v souboru
výroků usnesení 201/2018-2022);
▪ směnu pozemků mezi žadatelem, trvale bytem Sedlčany a městem Sedlčany, s tím, že žadatel
převede městu Sedlčany pozemek parc. č. 103/5, druhem pozemku orná půda, výměra 114 m2
a město Sedlčany převede do vlastnictví žadatele nově vytvořený pozemek parc. č. 404/2,
výměra 163 m2, oddělený z původního pozemku parc. č. 404, druhem pozemku ostatní plocha,
způsobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany (vizte
geometrický plán č. 240-95/2020). Výše uvedená směna bude provedena s finančním
vyrovnáním, tzn., že žadatel uhradí městu Sedlčany částku 4.900,00 Kč, tj. rozdíl hodnoty
směňovaných pozemků činící výměru 49 m2 za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2 (v souboru
výroků usnesení 202/2018-2022);
▪ uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky vodovodu mezi Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR a městem Sedlčany, dle které se schvaluje vybudování přeložky vodovodu
k vodojemu na pozemku parc. č. 250/4 v k. ú. Bezmíř, obec Vojkov, ve vlastnictví města
Sedlčany, tj. stavba označená investorem jako „SO 304.343 Přeložka vodovodu DN 250 v km
45,100“, dle projektové dokumentace stavby „D3 0304 Václavice – Voračice“ (v souboru
výroků usnesení 203/2018-2022);
▪ uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti cesty mezi městem Sedlčany, jako povinným
a žadatelem, trvale bytem Sedlčany, jako oprávněným, která se týká zřízení služebnosti cesty
na pozemcích ve vlastnictví města Sedlčany parc. č. 63/5, parc. č. 63/1 a parc. č. 89/28, vše
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití manipulační plocha, v k. ú. Oříkov, obec
Sedlčany, a to v rozsahu grafického vymezení za účelem umožnění přístupu na sousední
pozemky parc. č. 89/12 a parc. č. 89/13, rovněž v k. ú. Oříkov, které jsou ve vlastnictví žadatele,
tj. oprávněného (v souboru výroků usnesení 204/2018-2022);
▪ Dlouhodobý strategický plán prevence kriminality města Sedlčany na léta 2020 – 2022
(v souboru výroků usnesení 205/2018-2022);
▪ postupem podle ustanovení § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí mimořádné odměny ve výši 1,0 násobku měsíční odměny,
která za výkon funkce na základě ustanovení § 73 uvedeného zákona uvolněnému členu
zastupitelstva náleží, a to Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, za jeho aktivity
ve prospěch obce vykonané nad rámec povinností vyplývajících z výkonu funkce starosty, tj.:
podpora, koordinace a řízení pracovních kolektivů v oblasti publikační činnosti města
Sedlčany, nad rámec běžné činnosti a povinností vyplývajících z plnění funkce starosty;
řízení a řešení činnosti pracovních kolektivů a skupin, organizace práce a činnosti orgánů města
Sedlčany při vyhlášených nouzových stavech v jejich mimopracovní době koordinace činnosti
dobrovolníků, podpůrné programy na podporu a posílení imunity ohrožených skupin,
organizace činnosti na zmírnění dopadu nařízení vlády; udržitelnost sociální komunikace
a úrovně společenství občanů, zejména v osadách (usnesení 207/2018-2022);
▪ postupem podle ustanovení § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, poskytnutí mimořádné odměny ve výši jedné měsíční odměny, která
za výkon funkce na základě ustanovení § 73 uvedeného zákona uvolněnému členu
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zastupitelstva náleží, a to Mgr. Zdeňkovi Šimečkovi, místostarostovi města Sedlčany, za jeho
aktivity ve prospěch obce vykonané nad rámec povinností vyplývajících z výkonu funkce
místostarosty, tj.: významný podíl na podpoře, koordinaci a řízení pracovních kolektivů
v oblasti publikační činnosti města Sedlčany, nad rámec běžné činnosti a povinností
vyplývajících z plnění funkce místostarosty; aktivity na kontrolních dnech a prohlídkách
staveniště na investiční akci „LAS Taverny – umělé dráhy, povrchy, sektory“; odborný podíl
na rozvojových projektech a záměrech města Sedlčany v oblasti sportu a volnočasových aktivit,
prevence negativních jevů (kriminality); vybavenost vhodnými prvky; podíl na organizaci
práce a činnosti orgánů města Sedlčany při vyhlášených nouzových stavech (elektronizace
a další); (usnesení 208/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany vyhlásilo:
▪ a to postupem podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Program města Sedlčany
na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2021 „Podpora výstavby
domovních čistíren odpadních vod“ (usnesení 190a)/2018-2022);
▪ Výzvu pro předkládání Žádostí o poskytnutí podpory (Výzva ŽP č. 1/2021) na „Výstavbu
domovních čistíren odpadních vod“ (usnesení 190c)/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany vydalo:
▪ podle návrhu starosty města Sedlčany a doporučení Rady města Sedlčany, a to s využitím
ustanovení § 35 a dále § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Pravidla pro poskytování podpory na „Výstavbu domovních čistíren
odpadních vod“, která upravují základní přístupy k Žádostem o poskytnutí podpory z rozpočtu
města Sedlčany na rok 2021 (usnesení 190b)/2018-2022);
▪ Dlouhodobý strategický plán prevence kriminality města Sedlčany na léta 2020 – 2022
(v souboru výroků usnesení 205/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo:
▪ příslušným orgánům města Sedlčany zajistit provádění Programu města Sedlčany na podporu
kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2021 „Podpora výstavby domovních čistíren
odpadních vod“; (v souboru výroků usnesení 190d)/2018-2022);
▪ Radě města Sedlčany v součinnosti s právním zástupcem města Sedlčany dopracovat
Smlouvu o poskytnutí podpory, na základě které bude dotace na podporu domovních čistíren
odpadních vod poskytována (v souboru výroků usnesení 190d)/2018-2022).
Zastupitelstvo města Sedlčany pověřilo Radu města Sedlčany:
▪ k závěrečným změnám rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 a uskutečnění rozpočtového
opatření, a to ve smyslu § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bez omezení částky, pokud v závěru roku nastanou
změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu v příjmové i výdajové části. Tímto se rozumí
úprava v oblasti daňových příjmů a dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, z rozpočtu kraje
a OP IROP (usnesení 195/2018-2022);
▪ a příslušné orgány samosprávy (Městského úřadu Sedlčany) k výkonu kompetencí založených
dokumentací k předmětnému Programu, o kterém bylo rozhodnuto Zastupitelstvem města
Sedlčany (v souboru výroků usnesení 190d)/2018-2022).
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