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

 
Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 19. zasedání Zastupitelstva města 
Sedlčany ze dne 7. března 2022; 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 kontrole plnění usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 
které se konalo dne 13. prosince 2021, předloženou a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem 
Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, s aktuálními údaji plnění, a to v plném rozsahu, 
bez připomínek (usnesení 279/2018-2022); 
 
▪ zprávu předloženou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, 
o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 14. prosince 2021 
až 7. března 2022, ve kterém  se v termínu, a to 22. prosince 2021, dále pak 12. ledna, 26. ledna, 
9. února a 16. února 2022, konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení 
280/2018-2022);  
 
▪ přednesené informace o výsledcích hospodaření města Sedlčany za rok 2021 (ve skladbě 
„Příjmy“; „Výdaje“). Příjmy dosáhly ve sledovaném rozpočtovém období roku 2021 celkové 
výše 211 678,38 tis. Kč (100,82 %) a výdaje celkové výše 182 521,15 tis. Kč (94,13 %). 
Rozpočet města Sedlčany za rok 2021 byl uzavřen jako přebytkový v částce 29 157,23 tis. Kč 
(usnesení 281/2018-2022); 
 
▪ Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2021 (usnesení 
292/2018-2022); 
 
▪ Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany za rok 2021 (usnesení 
293/2018-2022). 
 
Zastupitelstvo města Sedlčany odsoudilo: 
▪ jednostranný akt neodpovědné vojenské agrese ze strany Ruské federace vůči občanům 
a teritoriu Ukrajiny (v souboru výroků usnesení 282/2018-2022). 
 
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 
▪ humanitární pomoc Ukrajině z prostředků rezerv rozpočtu města Sedlčany na rok 2022, 
formou finančního daru postoupeného na podporu charitativního projektu Pomoc Ukrajině, 
za účelem využití daru pro „SOS Ukrajina“ na rychlou pomoc ve prospěch neziskové 
organizace Člověk v tísni, a to ve výši 100 tis. Kč. Prostředky budou poukázány bezhotovostně 
na účet tohoto subjektu č. ú.: 93209320/0300, vedeného u Československé obchodní banky 
(v souboru výroků usnesení 282/2018-2022); 
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▪ Rozpočtové opatření č. 1 / 2022, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených 
rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany 
na rok 2022 o částku 23 557,0 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 
o částku 22 157,0 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě činí celkem 209 672,0 tis. Kč. Výdaje 
činí celkem 208 272,0 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření, do již dříve schváleného 
rozpočtu města Sedlčany na rok 2022, je přebytkový částkou + 1 400,0 tis. Kč (usnesení 
283/2018-2022); 
 
▪ v rámci zpracování návrhu Změny č. 2 ÚP města Sedlčany redukci zastavitelných ploch 
uvedených v Příloze tohoto výroku usnesení (Tabulka č. 1) a znázorněných zákresem v grafické 
části plánovací dokumentace na mapových podkladech, které tvoří společně s Tabulkou č. 1 
nedílnou součást k tomuto usnesení (usnesení 284/2018-2022); 
 
▪ směnu pozemků realizovanou mezi městem Sedlčany a Českou republikou, Státním 
pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3 – Žizkov, s tím, že město 
Sedlčany převede do vlastnictví ČR, Státního pozemkového úřadu pozemek parc. č. 2922/4, 
druhem pozemku trvalý travní porost, způsob ochrany ZPF, o výměře 75 m2 v k. ú. a obci 
Sedlčany a ČR, Státní pozemkový úřad, převede na město Sedlčany pozemek parc. č. 685/2, 
druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 37 m2, 
v k. ú. Libíň, obec Sedlčany. Rozdíl v cenách směňovaných pozemků bude finančně vyrovnán 
za cenu stanovenou znaleckým posudkem (v souboru výroků usnesení 286/2018-2022);  
 
▪ prodej pozemku parc. č. 745/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití  jiná 
plocha, o výměře 92 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 745/1, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití  ostatní komunikace, vše v k. ú. Třebnice, obci 
Sedlčany (vizte geometrický plán č. 334-155/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, 
a to žadatelce, za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 6 900,00 Kč 
(v souboru výroků usnesení 287/2018-2022); 
 
▪ prodej pozemku parc. č. 745/6, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 
komunikace o výměře 24 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 745/1, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití  ostatní komunikace, vše v k. ú. Třebnice, obci 
Sedlčany (vizte geometrický plán č. 335-196/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, 
a to žadatelce, za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 1 800,00 Kč 
(v souboru výroků usnesení 288/2018-2022); 
 
▪ směnu pozemků mezi městem Sedlčany a třemi spoluvlastníky (každý podíl id. 1/3), s tím, 
že město Sedlčany převede na podílové spoluvlastníky pozemek parc. č. 2933/1, druhem 
pozemku trvalý travní porost, o nové výměře 375 m2 (pozemek parc. č. 2933/1 o původní 
výměře 460 m2) v k. ú. a obci Sedlčany a podíloví spoluvlastníci převedou na město Sedlčany 
pozemky, tj. díl označený „a“ o výměře 401 m2, oddělený z původního pozemku parc. č. 2936, 
díl označený „b“ o výměře 27 m2, oddělený z původního pozemku parc. č. 2935 a díl označený 
„c“ o výměře 2 m2 , oddělený z původního pozemku parc. č. 2933/2, vše v k. ú. a obci Sedlčany 
(vizte geometrický plán č. 2816-13/2021). Rozdíl ve směňovaných pozemcích, který činí 
výměru 55 m2, bude finančně vyrovnán za jednotkovou cenu stanovenou znaleckým posudkem 
ve výši 250,00 Kč/m2, tzn., že město Sedlčany uhradí uvedeným podílovým spoluvlastníkům 
celkovou částku 13 750,00 Kč (každý obdrží podíl id. 1/3); (v souboru výroků usnesení 
289/2018-2022); 
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▪ prodej pozemků parc. č. 946/29, druhem pozemku orná půda, o výměře 497 m2 
a parc. č. 948/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 
o výměře 12 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany, které jsou ve vlastnictví města Sedlčany, 
a to manželům, oba trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 300,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 152 700,00 Kč (v souboru výroků 
usnesení 290/2018-2022); 
 
▪ převod vlastnického práva (vydržení) nově odděleného pozemku parc. č. 948/8, druhem 
pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 22 m2, který byl 
oddělen z pozemku parc. č. 948/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 
komunikace, v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2861-12), který je ve vlastnictví 
města Sedlčany, a to žadatelům, manželům, trvale bytem Sedlčany (v souboru výroků usnesení 
291/2018-2022).  
 
Zastupitelstvo města Sedlčany neschválilo: 
▪ bezúplatný převod pozemků (přijetí daru) parc. č. 3012/89 a parc. č. 3012/98 v k. ú. a obci 
Sedlčany a přijetí účelově vázaného finančního daru ve výši jeden milion korun českých 
ze strany vlastníka uvedených pozemků, a to za účelem podpory a závazku výstavby místní 
(příjezdové) komunikace na výše uvedených pozemcích (usnesení 285/2018-2022).  
 
 


