
 1 

 

  
  

MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních ze 14. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany ze dne 8. března 2021; soubor anonymizovaných usnesení (volební období 

2018 – 2022) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 13 usnesení, resp. specifických souborů 

rozhodnutí, a to v následném členění: 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí: 

▪ předanou zprávu o  kontrole plnění usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 

které se konalo dne 14. prosince 2020, předloženou a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem 

Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, s aktuálními údaji plnění, a to v plném rozsahu, bez 

připomínek (usnesení 209/2018-2022);  

 

▪ zprávu předloženou a doplněnou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města 

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

15. prosince 2020 až 8. března 2021, ve kterém se v termínu, a to 13. ledna, 27. ledna, 10. února 

a 24. února 2021, konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení 210/2018-

2022);   

  

▪ přednesené informace o výsledcích hospodaření města Sedlčany za rok 2020 (ve skladbě 

„Příjmy“; „Výdaje“). Příjmy dosáhly ve sledovaném rozpočtovém období roku 2020 celkové 

výše 258.330,48 tis. Kč (101,90 %) a výdaje celkové výše 235.249,31 tis. Kč (94,12 %). 

Rozpočet města Sedlčany za rok 2020 byl uzavřen jako přebytkový v částce 23.081,17 tis. Kč 

(usnesení 211/2018-2022); 

 

▪ Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2020 (usnesení 

220/2018-2022); 

 

▪ Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2020 (usnesení 

221/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ Rozpočtové opatření č. 1/2021, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených 

rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany 

na rok 2021 o částku 18 853 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 

o částku 15 091 tis. Kč. Příjmy pro provedené úpravě budou činit celkem 190 211 tis. Kč. 

Výdaje budou činit celkem 186 449 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do již dříve 

schváleného rozpočtu na rok 2021 města Sedlčany bude přebytkový částkou + 3 762 tis. Kč 

(usnesení 212/2018-2022);   
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▪ směnu pozemků mezi žadatelem, trvale bytem Střížkov a městem Sedlčany s tím, že žadatel 

převede do vlastnictví města Sedlčany pozemek parc. č. 716 o výměře 12 m2, nově oddělený 

z původního pozemku parc. č. st. 16, a pozemek parc. č. 717 o výměře 1 m2, nově oddělený 

z původního pozemku parc. č. st. 17/2, tj. celkem 13 m2. Náhradou za tyto pozemky převede 

město Sedlčany do vlastnictví žadatele pozemek parc. č. 660/10 o výměře 14 m2, nově oddělený 

z původního pozemku parc. č. 660/1, což je ve skutečnosti zeleň přilehlá k parc. č. st. 16, 

a pozemek parc. č. 671/2 o výměře 2 m2, nově oddělený z původního pozemku parc. č. 671 

(připlocená část původní komunikace), celkem 16 m2, vše v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany (vizte 

geometrický plán č. 215-15/2021). Hodnota rozdílu ve výměře směňovaných pozemků, tj. 3 m2 

bude vyrovnán za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tzn., že žadatel uhradí městu Sedlčany 

celkem 300,00 Kč (v souboru výroků usnesení 214/2018-2022);  

 

▪ směnu pozemků  mezi žadatelkou, trvale bytem Sedlčany a městem Sedlčany s tím, 

že žadatelka převede do vlastnictví města Sedlčany spoluvlastnický podíl id. ¼ pozemku parc. 

č. 1862/4, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 325 m2, 

a město Sedlčany převede do vlastnictví žadatelky pozemek parc. č. 3145, druhem pozemku 

trvalý travní porost, o výměře 70 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to vše bez finančního 

vyrovnání (v souboru výroků usnesení 215/2018-2022); 

 

▪ výkup pozemků parc. č. 747/35 o výměře 1476 m2 a parc. č. 747/37 o výměře 1145 m2, vše 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití skládka v k. ú. a obci Kosova Hora 

(pozemky v areálu skládky TKO), a to od vlastníka, trvale bytem Praha – Liboc, za jednotkovou 

cenu 200,00 Kč/m2, tj. výměru 2621 m2 za celkovou kupní cenu 524 200,00 Kč (v souboru 

výroků usnesení 216/2018-2022);   

 

▪ výkup pozemku parc. č. 2405/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná 

plocha, o výměře 50 m2 v k. ú. Benešov u Prahy, který je ve vlastnictví Lesů ČR, s. p., se sídlem 

Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, a to na základě znaleckého 

posudku č. 8452-003/2021, za celkovou kupní cenu 51 790,00 Kč (bez DPH), dle cenového 

předpisu (v souboru výroků usnesení 217/2018-2022); 

 

▪ zřízení služebnosti inženýrské sítě (vodovodní potrubí včetně jeho ochranného pásma) 

k pozemku parc. č. 2405/1, způsobem využití lesní pozemek, v k. ú. Benešov u Prahy, v rozsahu 

záboru 80 m2 za jednorázovou náhradu ve výši 25 000,00 Kč (bez DPH), a to na základě 

znaleckého posudku č. 8380-056/2020 (v souboru výroků usnesení 218/2018-2022);  

 

▪ zřízení práva služebnosti nezbytné cesty na pozemku parc. č. 758/9, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 78 m2 v k. ú. Třebnice, obec Sedlčany, který 

je ve vlastnictví města Sedlčany, za účelem umožnění přístupu k pozemku prac. č. 1/12 v k. ú 

Třebnice, ve vlastnictví fyzické osoby, trvale bytem Příbram, a to ve prospěch vlastníka a jeho 

právního nástupce. Věcné břemeno – právo služebnosti nezbytné cesty se zřizuje bezplatně 

a na dobu neurčitou (v souboru výroků usnesení 219/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany ustanovilo: 

▪ v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, určeného zastupitele pro proces a pořízení Změny č. 2 Územního plánu 

města Sedlčany, kterým je pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany (usnesení 

213/2018-2022).   

 

 


