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MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních ze 17. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany ze dne 4. října 2021; soubor anonymizovaných usnesení (volební období 

2018 – 2022) 

 

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

rozhodnutí, a to v následném členění: 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí: 

▪ předanou zprávu o kontrole plnění usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 

které se konalo dne 6. září 2021, předloženou a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem 

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

připomínek (usnesení 249/2018-2022); 

 

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

Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 7. září 

2021 až 4. října 2021, ve kterém se v termínu, a to 15. září a 29. září 2021, konala řádná 

zasedání tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení 250/2018-2022); 

 

▪ návrh Sazebníku k administraci OZV č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci a návrh formuláře Ohlášení poplatkového subjektu (usnesení 258/2018-

2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ zařazení ploch uvedených v Tabulce č. 1 a znázorněných zákresem v grafické části 

dokumentace na mapových podkladech, které tvoří společně nedílnou přílohu k tomuto 

usnesení, do Změny č. 2 územního plánu města Sedlčany, a to bez jejich úprav ve smyslu 

a obsahu původních žádostí (usnesení 251/2018-2022); 

 

▪ zařazení redukovaných ploch uvedených v Tabulce č. 2 a znázorněných zákresem v grafické 

části dokumentace na mapových podkladech, které tvoří společně nedílnou přílohu k tomuto 

usnesení, do Změny č. 2 územního plánu města Sedlčany (usnesení 252/2018-2022); 

 

▪ vyřadit žádosti o zařazení ploch uvedené v Tabulce č. 3 a znázorněné zákresem v grafické 

části dokumentace na mapových podkladech, které tvoří společně nedílnou přílohu k tomuto 

usnesení, a to ze Změny č. 2 územního plánu města Sedlčany (usnesení 253/2018-2022); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 2940/138, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, 

o výměře 101 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 2940/8, druhem pozemku 

orná půda, způsobem ochrany ZPF, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2812-

68/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelům (spoluvlastnický podíl id. 2/3 
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a spoluvlastnický podíl id. 1/3), oba trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 200,- Kč/m2, 

tj. za celkovou kupní cenu 20 200,- Kč. Strana kupující zároveň uhradí náklady na vyhotovení 

znaleckého posudku, poměrné náklady na vyhotovení geometrického plánu a poplatek za vklad 

do evidence katastru nemovitostí (v souboru výroků usnesení 254/2018-2022); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 908/26, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná 

půda, o výměře 108 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 908/1, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte 

geometrický plán č. 2811-67/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadatelce, trvale 

bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 250,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 27 000,- Kč. 

Strana kupující zároveň uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku, náklady 

na vyhotovení geometrického plánu a poplatek za vklad do evidence katastru nemovitostí 

(v souboru výroků usnesení 255/2018-2022); 

 

▪ převod vlastnického práva (vydržení) nově odděleného pozemku parc. č. 948/6, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 26 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, trvale bytem Sedlčany, Na Potůčku 

č. p. 653, 264 01 Sedlčany (v souboru výroků usnesení 256/2018-2022); 

 

▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci, kterou se zároveň nabytím účinnosti této vyhlášky ruší 

obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 3/2013, kterou byl stanoven poplatek za komunální 

odpad, dříve schválená Zastupitelstvem města Sedlčany dne 18. listopadu 2013, a to usnesením 

č. 239 (usnesení 257/2018-2022). 

 

 

 

 

 


