
 1 

 
  

MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 18. zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany ze dne 13. prosince 2021; soubor anonymizovaných usnesení (volební období 

2018 – 2022) 

 

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

rozhodnutí, a to v následném členění: 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí: 

▪ předanou zprávu o kontrole plnění usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 

které se konalo dne 4. října 2021, předloženou a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem 

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

bez připomínek (usnesení 259/2018-2022); 

 

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

Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 5. října 

2021 až 13. prosince 2021, ve kterém  se v termínu, a to 13. října, 27. října, 10. listopadu, 24. 

listopadu a 8. prosince 2021, konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení 

260/2018-2022).  

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo:  

▪ cenu vodného a stočného pro rok 2022, a to dle kalkulace předložené provozovatelem 

vodárenské soustavy 1. SčV, a. s. tak, že konečná cena vodného pro domácnosti i ostatní 

odběratele je ve výši 54,04 Kč/m3, tj. 59,45 Kč/m3 včetně DPH; konečná cena stočného 

pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 44,74 Kč/m3, tj. 49,21 Kč/m3 včetně DPH; 

souhrnná cena vodného a stočného pro rok 2022 je stanovena ve výši 98,78 Kč/m3, 

tj. 108,66 Kč/m3 včetně DPH (usnesení 261/2018-2022);  

 

▪ maximální možnou částku podpory 25 000,00 Kč na jeden rodinný dům (objekt k trvalému 

bydlení), a to pro žádosti roku 2022 uplatněné žadateli podle příslušné dokumentace 

do Programu města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 

2022 „Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod“ (usnesení 262a /2018-2022);  

 

▪ návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2022. Rozpočet je koncipován na straně příjmů a výdajů 

v částce rovné 186 115 tis. Kč. Návrh rozpočtu předpokládá zapojení finančních rezerv ve výši 

6 000 tis. Kč (usnesení 264/2018-2022); 

 

▪ Odpisový plán města Sedlčany na rok 2022. 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 265/2018-2022); 
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▪ Rozpočtový výhled na rozpočtové období let 2023 - 2024. Rozpočtový výhled je koncipován 

v částkách rovných v příjmové a výdajové části a svým obsahem zajišťuje běžné provozní 

výdaje, činnost města, provoz organizací jim zřízených a finanční prostředky na opravy, údržbu 

a rekonstrukce majetku města, splátky jistiny úvěrů včetně příslušenství (usnesení 266/2018-

2022); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 2951/11, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití  jiná 

plocha, o výměře 350 m2, který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadateli za jednotkovou 

cenu 250,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 87 500,00 Kč (v souboru výroků usnesení 

267/2018-2022); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 2940/141, druhem pozemku orná půda, o výměře 300 m2, který byl 

oddělen z původního pozemku parc. č. 2940/8, druhem pozemku orná půda, vše v k. ú. a obci 

Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2812-68/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, 

a to vlastníkům bytových jednotek v č. p. 1175 v Sedlčanech, do podílového spoluvlastnictví 

(vizte LV 4219 v k. ú. a obci Sedlčany), za jednotkovou cenu 250,00 Kč/m2, tj. za celkovou 

kupní cenu 75 000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 268/2018-2022); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 1929/131, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití  ostatní 

komunikace, o výměře 24 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 1929/29, 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. a obci 

Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2846-93/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, 

a to manželům za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 4 800,00 Kč 

(v souboru výroků usnesení 270/2018-2022); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 2987/108, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, 

o výměře 77 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 2987/68, druhem pozemku 

orná půda, způsobem ochrany ZPF, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2845-

92/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to žadateli za jednotkovou cenu 

200,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 15 400,00 Kč (v souboru výroků usnesení 271/2018-

2022); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 2370/14, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití  ostatní 

komunikace, o výměře 11 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany, 

a to žadateli za jednotkovou cenu 200,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 2 200,00 Kč 

(v souboru výroků usnesení 272/2018-2022);  

 

▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 4/2021 o místním poplatku za psů, kterou se 

zároveň ruší obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 4/2019, o místním poplatku ze psů 

schválená usnesením Zastupitelstva města Sedlčany č. 123/2018-2022 dne 16. prosince 2019 

(v souboru výroků usnesení 273/2018-2022); 

 

▪ Dodatek č. 2 ke zřizovací listině (konsolidované znění Zřizovací listiny) dříve upravené 

Dodatkem č. 1 (ze dne 15. prosince 2014 v konsolidovaném znění usnesením Zastupitelstva 

města Sedlčany 2014 č. 22/2014-2018 ze dne 15. prosince), a to pro případ příspěvkové 

organizace Sportovní areály Sedlčany, se sídlem Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 34, 

264 01 Sedlčany, IČ 72554541 (usnesení 274/2018-2022); 

 

▪ poskytování příspěvku na stravování uvolněným členům Zastupitelstva města Sedlčany, 

a to za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny pro zaměstnance města Sedlčany Vnitřní 
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směrnicí č. 1/2021 o příspěvku na stravování zaměstnanců města Sedlčany („stravenkový 

paušál“), který bude poskytován od 1. ledna 2022 (usnesení 276/2018-2022); 

 

▪ postupem podle ustanovení § 76 zákona 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 

zastupitelstva náleží, a to panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, za jeho 

aktivity ve prospěch města a jeho občanů, vykonané nad rámec běžné činnosti, povinností 

vyplývajících z výkonu funkce a pověření starosty vrcholovými orgány města, tj.: 

- aktivní podpora, koordinace a řízení pracovních kolektivů v oblasti publikační činnosti města 

Sedlčany; 

- zcela zásadní podíl na vydání rozhodnutí, dále zřízení a zajištění Testovacího místa Sedlčany 

a Očkovacího centra Sedlčany v pandemické situaci roku 2021, a to s přesahem prospěchu 

nejen občanům města a regionu; 

- rozhodující podíl na úspoře finančních prostředků z rozpočtu města, a to při vyvolaném 

a aktivně vedeném mimosoudním jednání, které vyústilo v uzavření Dohody o narovnání mezi 

městem Sedlčany a společností VYSSPA Sports Technology, s. r. o., jakožto zhotovitelem díla 

„LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“; 

- zajištění Mobilního rozhlasu, který skýtá další komunikační systém předávání informací 

od radnice směrem k veřejnosti, ale také podnětů od veřejnosti k radnici (usnesení 277/2018-

2022); 

 

▪ postupem podle ustanovení § 76 zákona 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 

zastupitelstva náleží, a to panu Mgr. Zdeňkovi Šimečkovi, místostarostovi města Sedlčany, 

za jeho aktivity ve prospěch města a jeho občanů, vykonané nad rámec běžné činnosti, 

povinností vyplývajících z výkonu funkce a pověření místostarosty vrcholovými orgány města, 

tj.: 

- podíl na podpoře, koordinaci a řízení pracovních kolektivů v oblasti publikační činnosti města 

Sedlčany; 

- podíl na organizaci práce a činnosti orgánů města Sedlčany při vyhlášených nouzových 

stavech (elektronizace a další), jako i odvedená práce na zajištění vydání rozhodnutí, zřízení 

a vybudování Testovacího místa Sedlčany a Očkovacího centra Sedlčany v pandemické situaci 

roku 2021, a to s přesahem prospěchu nejen občanům města a regionu; 

- významný podíl na přípravě podkladů a shromažďování důkazních prostředků na podporu 

mimosoudního jednání a následného vypořádání Dohody o narovnání uzavřené mezi městem 

Sedlčany a společností VYSSPA Sports Technology, s. r. o., jakožto zhotovitelem díla „LAS 

Taverny – umělé povrchy dráhy, sektory“, čímž došlo k úspoře finančních prostředků města 

Sedlčany; 

- práce na projektu „Pořízení elektronické úřední desky“, jeho koordinace, jednání 

s potenciálními dodavateli a další kroky s tím související (usnesení 278/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vyhlásilo:  

▪ 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 2022 „Podpora výstavby domovních čistíren 

odpadních vod“ (usnesení 262b/2018-2022); 
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▪ Výzvu pro předkládání Žádostí o poskytnutí podpory (Výzva ŽP č. 1/2022) na „Výstavbu 

domovních čistíren odpadních vod“ (usnesení 262d/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 2022 (usnesení 262c/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany Radě města Sedlčany uložilo: 

▪ zajistit provádění Programu města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí 

v rozpočtovém období 2022 „Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod“; 

▪ v součinnosti s právním zástupcem města Sedlčany dopracovat aktualizaci Smlouvy 

o poskytnutí podpory, na základě které bude dotace poskytována; (usnesení 262e/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany pověřilo Radu města Sedlčany: 

▪ k výkonu kompetencí založených dokumentací k předmětnému Programu („Podpora 

výstavby domovních čistíren odpadních vod“), o kterém bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 

města Sedlčany (usnesení 262f/2018-2022); 

 

▪ k závěrečným změnám rozpočtu města Sedlčany na rok 2021 a uskutečnění rozpočtového 

opatření, a to ve smyslu ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bez omezení částky, pokud v závěru roku 

2021 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 EU. (usnesení 263/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany neschválilo: 

▪ návrh na přijetí daru pozemků parc. č. 3012/89 o výměře 1571 m2 a parc. č. 3012/98 o výměře 

290 m2, oba druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, vše v k. ú. a obci Sedlčany, 

které jsou ve vlastnictví FO (usnesení 269/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany zrušilo: 

▪ v plném rozsahu své usnesení č. 173/2018-2022 ze dne 7. září  2020 (v souboru výroků 

usnesení 275/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany odložilo: 

▪ další diskusi o projektovém záměru „Nástavba nad operačními sály a další související úpravy 

(etapa 1-4); objekt č. p. 161)“ na další volební období (v souboru výroků usnesení 275/2018-

2022). 

  

 


