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Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 20. zasedáníZastupitelstvaměsta
Sedlčany ze dne 6. června 2022; soubor anonymizovaných usnesení (volební období 2018
— 2022)

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 35 usnesení, resp. specifických souborů
rozhodnutí, ato v následném členění:

Zastupitelstvoměsta Sedlčany vzalo na vědomí:
' zprávu o kontrole plnění usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se
konalo dne 7. března 2022, předloženou a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem,
místostarostou města Sedlčany, s aktuálními údaji plnění, a to v plném rozsahu, bez připomínek
(usnesení 294/2018-2022);

- zprávu předloženou panem Mgr. Zdeňkem Šímečkem, místostarostou města Sedlčany,
o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 8. března 2022
až 6. června 2022, ve kterém se v teimínu, a to dne 9. března, 23. března, 6. dubna, 20. dubna,
4. května, 18. května a 1. června 2022, konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany
(usnesení 295/2018-2022).

Zastupitelstvoměsta Sedlčany schválilo:
- dokument „Závěrečný účet — výsledky hospodaření a plnění schváleného rozpočtu vč. RO
č. 1-7 za rok 2021, a to tak, že rozpočtové příjmy k rozhodnému datu účetního období, dne
31. prosince 2021, jsou ve výši 211.678,38 tis. Kč vč. zapojení rezerv (což představuje
100,82 % schváleného předpokladu RO č. 7 / 2021) a rozpočtové výdaje ke dni 31. prosince
2021 jsou ve výši 182.521,15 tis. Kč (což představuje 94,13 % schváleného předpokladu RO
č. 7 / 2021). Přebytek po zapojení rezerv činí 29.157,23 tis. Kč (v souboru výroků usnesení
296/2018-2022);

- dokument — „Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města
Sedlčany za rok 2021“ (v souboru výroků usnesení 297 al2018-2022);

- účetní závěrku města Sedlčany za rok 2021, která je součástí „Zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2021“ (v souboru výroků usnesení
297 b/2018-2022);

- prodej pozemků parc. č. 226/2, druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany
ZPF, o výměře 111 m2 a parc. č. 334, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití
neplodná půda, o výměře 79 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, které jsou ve vlastnictví
města Sedlčany, a to žadatelce, za jednotkovou cenu 75,00 Kč/mz, tj. za celkovou kupní cenu
14.250,00 Kč (V souboru výroků usnesení 298/2018-2022);



' prodej pozemků parc. č. 1175/2, druhem pozemku zastavěná plocha, o výměře 6 m2 a parc.
č. 1175/3, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 16 m2,
vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2864-323/2022), které jsou ve vlastnictví
města Sedlčany, a to do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, 3. s., se sídlem Děčín IV —

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zajednotkovou cenu 500,00 Kč/mz, tj. za celkovou
kupní cenu 11.000,00Kč (v souboru výroků usnesení 299/2018-2022);

' prodej pozemku parc. č. 1345/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní
komunikace, o výměře 71 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 1345/1, druhem
pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. a obci Sedlčany
(podle geometrického plán č. 2863-40/2022), který je ve vlastnictví města Sedlčany,
a to žadatelce, za jednotkovou cenu 200,00 Kč/mz, tj. za celkovou kupní cenu 14.200,00 Kč
(v souboru výroků usnesení 300/2018-2022);

- prodej pozemku parc. č. 2485/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní
komunikace, o výměře 309 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 2485, druhem
pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, vše v k. u. a obci Sedlčany
(podle geometrického plánu č. 2860-41/2022), který je ve Vlastnictví města Sedlčany, a to
společnosti STROS-PEGA LIFT— F, s. r. o., se sídlem Sedlčany, Strojírenská č. p. 791, 264 01
Sedlčany, za jednotkovou cenu 250,00 Kč/m2 zjištěnou podle znaleckého posudku č. 4758-
33/2022, tj. za celkovou kupní cenu 77.250,00Kč (v souboruvýroků usnesení 301/2018-2022);

' prodej pozemku parc. č. 321/9, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní
komunikace, o výměře 120 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 321/8, druhem
pozemku ostatní plocha, způsobemvyužití ostatní komunikace, vše v k. & Libíň, obec Sedlčany
(vizte geometrický plán č. 165-37/2022),který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to manželům
do SJM, zajednotkovou cenu 75,00 Kč/mz, tj. za celkovou kupní cenu 9.000,00 Kč (v souboru
výroků usnesení 302/2018-2022);

- prodej pozemku parc. č. 321/8, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní
komunikace, o výměře 12 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 321/8, druhem
pozemku ostatníplocha, způsobemvyužití ostatní komunikace, vše v k. ú. Libíň, obec Sedlčany
(podle geometrického plánu č. 165-37/2022), který je ve vlastnictví města Sedlčany,
a to manželům do SJM, za jednotkovou cenu 75,00 Kč/mz, tj. za celkovou kupní cenu
900,00 Kč (v souboru výroků usnesení 303/2018-2022);

- prodej pozemku parc. č. st. 334, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
1469 m2, jehož součástí je stavba — budova bez č. p./ č. e., objekt občanské vybavenosti
(„Úpravna vody Kosova Hora“), vk. u. a obci Kosova Hora, který je ve vlastnictví města
Sedlčany, a to do vlastnictví obce Kosova Hora, se sídlemKosova Hora č. p. 45, 262 91 Kosova
Hora, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu tj. za 1.528.300,00 Kč (v souboru výroků usnesení
304/2018-2022);

- název nové (slepé) ulice městské zástavby Sedlčany, která bude označena názvem „Jasanová“.
Hranice nové ulice začíná sjezdem ze silnice označené 11/105, která vede směrem od městské
zástavby Sedlčany na Osečany. Nová ulice se nachází na pozemcích parc. č. 3020/43, parc.
č. 3020/44 a parc. č. 3136, vše v k. u. a obci Sedlčany (lokalita U Roudného — po pravé straně,
vedle ulice Ořechová); (v souboru výroků usnesení 305/2018-2022);



' prodej spoluvlastnického podílu id. 1/4 pozemků parc. č. 74, druhem pozemku zastavěná
plocha a nádvoří, o výměře 488 m2, jehož součástí je stavba Sedlčany č. p. 4, objekt k bydlení
a parc. č. 75, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 160 m2,
vše v k. ú. a obci Sedlčany, které jsou v podílovém spoluvlastnictví města Sedlčany,
a to společnosti KOVOTHERM, spol. s r. o., se sídlem Sedlčany, Kodicillova č. p. 3, 264 01
Sedlčany, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 689.340,00 Kč (v souboru výroků
usnesení 306/2018—2022);

' Rozpočtové opatření č. 4 / 2022, atovplném rozsahu všech aktuálních a navržených
rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je zvýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany
na rok 2022 o částku 2 226,0 tis. Kč a zvýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2022
o částku 1 500,0 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě činí celkem 212 990,0 tis. Kč. Výdaje činí
celkem 212 170,0 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření, do již dříve schváleného
rozpočtu města Sedlčany na rok 2022, je přebytkový částkou + 820,0 tis. Kč (usnesení
307/2018-2022);

- uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpora sportovní činnosti
spolku TJ TATRAN SEDLČANY, z. s.“, a to subjektu TJ TATRAN SEDLČANY, z. s.,
se sídlem Sedlčany, Tyršova č. p. 150, 264 01 Sedlčany, IČO 00663468, ve výši 643.000,00Kč
(v souboru výroků usnesení 308 a/2018-2022);

- uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „Zajištění sportovní činnosti
a provozu areálu TJ Sokol Sedlčany“ a to pro subjekt Tělocvičnájednota Sokol Sedlčany, p. s.,
se sídlem Sedlčany, Zberazská č. p. 163, 264 01 Sedlčany, IČO 61101052, ve výši
80.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 308 b/2018-2022);

- uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „Činnost spolku, rozvoje
a prezentace sportu v regionu, práce s mládeži“ a to pro subjekt Sportovní klub Pegas
Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, Na Potůčku č. p. 652, 264 01 Sedlčany, IČO 61903779,
ve výši 60.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 308 c/2018-2022);

' uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpora sportujících dětí
amládeže voblasti rekreačního a závodního aerobiku“ pro subjekt Alena Novotná, 2. s.,
se sídlem Sedlčany, Zahradní č. p. 575, 264 01 Sedlčany, IČO 02166437, ve výši 85.000,00Kč
(v souboru výroků usnesení 308 d/2018-2022);

- uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpora činnosti RC Sedlčany
z. s.“, pro subjekt Rugby Club Sedlčany z. s.“ se sídlem Sedlčany, Jateční, č. p. 154, 264 01
Sedlčany, ICO 27027678, ve výši 40.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 308 e/2018-2022);

- uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpora činnosti mládeže
VSK ZLOBR Sedlčany“, pro subjekt Sportovní klub ZLOBR Sedlčany, z. s. se sídlem
Sedlčany, U Školky č. p. 698, 264 01 Sedlčany, IČO 22864814, ve výši 44.000,00 Kč
(v souboru výroků usnesení 308 f/2018-2022);

- uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Výchova mladých šachistů,
činnost šachového kroužku“ pro subjekt Šachový klub KDJS Sedlčany, 2. s., se sídlem
Havlíčkova, č. p. 514, 264 01 Sedlčany, IČO 48955566, ve výši 25.000,00 Kč (v souboru
výroků usnesení 308 g/2018-2022);



' uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Podpora domácí paliativní
péče v Sedlčanech a blízkém okolí“ pro subjekt Diakonie Apoštolské církve (střediskoDomácí
hospic Křídla Sedlčany), se sídlem Polní č. p. 1105/15, 737 01 Český Těšín, kontaktní
pracoviště náměstí T. G. Masaryka č. p. 28, 264 01 Sedlčany, IČO 26521385, ve výši
80.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 308 h/2018-2022);

- uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „Denní stacionář
MELA, o. p. s.“ v Sedlčanech“ pro subjekt Mela, o. p. s., se sídlem Nová č. p. 106, 281 25
Konárovice, ICO 28376196, ve výši 25.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 308 i/2018-
2022);

' uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účel „Pomoc sociálně
znevýhodněným rodinám v ORP Sedlčany“ pro subjekt Charita Starý Knín, se sídlem náměstí
Jiřího z Poděbrad č. p. 47, 262 03 Nový Knín, IČO 47068531, ve výši 25.000,00 Kč (v souboru
výroků usnesení 308 j/2018-2022);

- obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města
Sedlčany č. 2/2005, o pronajímání náhradníchbytů, která byla schválena Zastupitelstvemměsta
Sedlčany dne 11. července 2005, usnesením číslo 181/2005 (usnesení 310/2018-2022);

- obecně závaznou vyhláškuměsta Sedlčany, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2007,
kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu
k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města, která byla schválena Zastupitelstvem města
Sedlčany dne 24. září 2007, usnesením číslo 76 (usnesení 311/2018-2022);

' obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany, kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška
č. 2/2013, o osvobození od daně z nemovitostí, která byla schválena Zastupitelstvem města
Sedlčany dne 19. srpna 2013, usnesením číslo 225/2013 (usnesení 312/2018-2022);

' obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany, o regulaci provozování hazardních her, kterou se
zároveň ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o zákazu provozování některých sázkových
her, loterií ajiných podobných her, ze dne 27. února 2012, schválená usnesením č. 119/2012
(usnesení 313/2018-2022);

- obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany, o užívání plakátovacích ploch v majetku města,
kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 4/2005, o užívání
plakátovacích ploch v majetku města, která byla schválena Zastupitelstvem města Sedlčany dne
11. července 2005, usnesením č. 183/2005 (usnesení 314/2018-2022);

' obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany, o zákazu konzumace alkoholických nápojů
na veřejných prostranstvích, kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška města Sedlčany
č. 1/2010, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, která byla
schválena Zastupitelstvem města Sedlčany dne 8. března 2010, usnesením č. 274 (usnesení
315/2018-2022)',

' obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany, o zřízení Městské policie Sedlčany, kterou se
zároveň ruší obecně závazná vyhláška 6/1992, o zřízení Městské policie v Sedlčanech vydaná
Zastupitelstvem města Sedlčany dne 30. června 1992, která nabyla účinnosti dne 1. září 1992
(usnesení 316/2018-2022).



Zastupitelstvoměsta Sedlčany rozhodlo:
- dle 5 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), o pořízení Změny č. 2 Územního
plánu města Sedlčany zkráceným postupem dle & 55a — 55c stavebního Zákona. Obsahem je
zahrnutí ploch a změn do ÚP uvedené v příloze Navrhovaný obsah Změny č. 2 Územníhoplánu
města Sedlčany, s výjimkou plochy označené P 20, kterážto příloha je nedílnou součástí
stanoviska Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Sedlčany (č. j.: MÚ — S
/OVÚP/101 15/2022/Sti)a tvoří nedílnou přílohu k tomuto usnesení (usnesení 309/2018-2022).

Zastupitelstvoměsta Sedlčany stanovilo:
' podle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (5 67; 5 68), na nadcházející volební
období roků 2022— 2026 počet členů Zastupitelstva města Sedlčany na 21 (usnesení 317/2018-
2022)

Zastupitelstvoměsta Sedlčany uložilo:
- panu Ing. Miroslavu Hólzelovi, starostovi města Sedlčany, přizvat na nejblíže plánované
veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, pana Petra Krcha, vrchního strážníkaMěstské
policie Sedlčany & předsedu odborové organizace Unie bezpečnostních složek, Základní
organizace Městské policie Sedlčany (usnesení 318/2018-2022);

- Radě města Sedlčany stanovit pravidla pro využití městských plakátovacích ploch
a přiměřeného prostoru ve zpravodaji Radnice v době před konáním voleb do Zastupitelstva
města Sedlčany, pro případné využití vrámci volební kampaně nadcházejících voleb do
Zastupitelstva města Sedlčany.
Možnost jejich využití by měla odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran
a sdružení (usnesení 319/2018-2022).

Alena Caltová v. r,
Městský úřad Sedlčany
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