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MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 16. zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany ze dne 6. září 2021; soubor anonymizovaných usnesení (volební období 2018 – 

2022) 

 

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

rozhodnutí, a to v následném členění: 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí: 

▪ předanou zprávu o doplňující kontrole usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

ze dne 8. března 2021 a kontrole plnění usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 

které se konalo dne 7. června 2021, předloženou a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem 

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

bez připomínek (usnesení 234/2018-2022);  

 

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

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

8. června až 6. září 2021, ve kterém se v termínu, a to 16. června, 30. června, 21. července, 

18. srpna a 1. září 2021, konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení 

235/2018-2022).   

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:  

▪ navrhované rozpočtové opatření č. 5/2021, a to v plném rozsahu všech aktuálních 

a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení výdajů rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2021 o částku 2 157 tis. Kč. Příjmy rozpočtu města Sedlčany nejsou tímto 

RO č. 5 /2021 dotčeny, činí celkem 193 322  tis. Kč. Výdaje budou činit celkem 

192 355 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do již dříve schváleného rozpočtu 

na rok 2021 města Sedlčany bude přebytkový částkou + 967 tis. Kč (usnesení 236/2018-2022); 

 

▪ minimální prodejní ceny pozemků ve vlastnictví města Sedlčany, a za účelem stanovení těchto 

cen pro realizace přímým prodejem cenou v místě a čase obvyklou pak rovněž postup 

pro zajištění jejich ocenění uvedený v Příloze tohoto usnesení (v souboru výroků usnesení 

237/2018-2022); 

 

▪ výkup pozemků parc. č. 2555/3, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

manipulační plocha, o výměře 134 m2 a parc. č. 2555/4, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 94 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany, které jsou 

ve vlastnictví obchodní společnosti STROS-PEGA LIFT – F, s. r. o., se sídlem Sedlčany, 

Strojírenská č. p. 791, 264 01  Sedlčany, a to za jednotkovou cenu 20,- Kč/m2, což při výměře 

pozemků 228 m2 představuje celkovou kupní cenu 4 560,- Kč (v souboru výroků usnesení 

238/2018-2022); 



 2 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 89/28, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

manipulační plocha, o výměře 26 m2, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany, který je ve vlastnictví 

města Sedlčany, a to žadateli, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu stanovenou 

znaleckým posudkem ve výši 150,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 3 900,- Kč (v souboru 

výroků usnesení 239/2018-2022); 

 

▪ převod vlastnického práva (vydržení) nově odděleného pozemku parc. č. 660/11, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 67 m2, který byl oddělen 

z  pozemku parc. č. 660/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace, v k. ú. Oříkov, obec Sedlčany (vizte geometrický plán č. 216-43/2021), který 

je  ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadateli, trvale bytem Sedlčany, místní část Oříkov 

(v souboru výroků usnesení 240/2018-2022);  

 

▪ převod vlastnického práva (vydržení) nově odděleného pozemku parc. č. 948/5, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace o výměře 28 m2, který byl 

oddělen z pozemku parc. č. 948/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace, v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2810-66/2021), který 

je  ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadateli (v souboru výroků usnesení 241/2018-2022);  

 

▪ prodej pozemku parc. č. 814/7, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 90 m2, 

v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2817-14/2021), který je ve vlastnictví města 

Sedlčany, a to žadatelům (manželům do SJM), za jednotkovou cenu stanovenou Znaleckým 

posudkem ve výši 150,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 13 500,- Kč (v souboru výroků 

usnesení 242/2018-2022); 

 

▪ prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany, tj. nově vzniklého pozemku parc. č. 2981/91, 

druhem orná půda, o výměře 538 m2, který byl nově oddělen z původního pozemku 

parc. č. 2981/30, druhem pozemku orná půda, v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán 

č. 2828-56/2021), a to společnosti ATLANTIK PRODUKT Třešňák, s. r. o., se sídlem Praha, 

Libušská 395/229, 142 00 Praha 4 – Libuš, za jednotkovou cenu stanovenou Znaleckým 

posudkem ve výši 200,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 107 600,- Kč (v souboru výroků 

usnesení 243/2018-2022); 

 

▪ prodej objektu „Vodárna a vodojem Kosova Hora“, který se nachází na pozemcích 

parc.  č.  st.  333, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 491 m2, 

parc.  č.  439/11, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 

184 m2 a parc. č. 439/12, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, 

o výměře 640 m2, a to včetně těchto pozemků, které jsou ve vlastnictví města Sedlčany, obci 

Kosova Hora, se sídlem Kosova Hora č. p. 45, 262 91  Kosova Hora, za celkovou kupní cenu 

v místě a čase obvyklou, stanovenou Znaleckým posudkem ve výši 607 040,- Kč (v souboru 

výroků usnesení 244/2018-2022);    

 

▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 2/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství, kterou se zároveň nabytím účinnosti této vyhlášky ruší obecně 

závazná vyhláška města Sedlčany č. 4/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území města Sedlčany, dříve schválená usnesením Zastupitelstva města Sedlčany, 

označeným ZM č. 174 dne 26. listopadu 2012 (v souboru výroků usnesení 245/2018-2022); 
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▪ podání žádosti o zanesení symbolů města Sedlčany – znaku a vlajky do databáze Registru 

komunálních symbolů, která bude podána Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky (v souboru výroků usnesení 247/2018-2022); 

 

▪ Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 7. října 2014 (konsolidované znění Zřizovací listiny) 

příspěvkové organizace Městská knihovna Sedlčany, se sídlem Sedlčany, Kapitána Jaroše 

č. p. 482, 264 01 Sedlčany, IČO 71294694 (v souboru výroků usnesení 248/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany zrušilo: 

▪ usnesení ZM č. 91 ze dne 19. prosince 2011, kterým byly s účinností ode dne 1. ledna 2012 

stanoveny prodejní ceny pozemků ve vlastnictví města Sedlčany (v souboru výroků usnesení 

237/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo: 

▪ každému jednotlivému členu Zastupitelstva města Sedlčany, a to v termínu nejpozději do dne 

15. září 2021, zaslat starostovi města Sedlčany své vyjádření ohledně preferencí varianty úhrady 

nákladů spojených se soustřeďováním, sběrem a likvidací odpadů, ze kterého bude zřejmé, 

kterou zákonem definovanou variantu preferuje, zda poplatek za obecní systém odpadového 

hospodářství nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci při stanovení 

výše poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků (v souboru výroků usnesení 

246/2018-2022); 

 

▪ Radě města Sedlčany vypracovat a pro konečné projednání Zastupitelstvu města Sedlčany 

předložit návrh obecně závazné vyhlášky města Sedlčany ohledně problematiky zpoplatnění 

nákladů spojených se soustřeďováním, sběrem a likvidací odpadů na rok 2022 a následné, a to 

tak, aby účinnost tohoto předpisu byla nejpozději od 1. ledna 2022 a předpokládaná výtěžnost 

poplatků minimálně na úrovni roku 2020. Při návrhu předpisu bude Rada města Sedlčany 

vycházet z výsledků vyjádření jednotlivých zastupitelů města Sedlčany (většinová preference); 

(v souboru výroků usnesení 246/2018-2022). 

 

 

 

 

 


