
 1 

  
  

MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 21. zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany ze dne 5. září 2022; soubor anonymizovaných usnesení (volební období 2018 – 

2022) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 11 usnesení, resp. specifických souborů 

rozhodnutí, a to v následném členění: 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí: 

▪ zprávu o kontrole plnění usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 

které se konalo dne 6. června 2022, předloženou a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem 

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

bez připomínek (usnesení 320/2018-2022); 

 

▪ zprávu předloženou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, 

o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 7. června až 5. září 

2022, ve kterém  se v termínu, a to dne 15. června, 29. června, 27. července a 24. srpna 2022, 

konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení 322/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo: 

▪ panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, a to na základě jeho vlastního 

návrhu (s podpůrným využitím ustanovení § 105 odst. 1 ve vztahu k § 84 odst. 5 zákona 

č. 128/2000 Sb.), odložit výkon usnesení Rady města Sedlčany zn. RM 91-1594/2018-2022 

ze dne 27. července 2022, kterým byla schválena Smlouva o výpůjčce vyspecifikované části 

pozemku parc. č. 394/1 o výměře 3 000 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, za účelem realizace záměru 

výstavby „Bikeparku pro kola BMX“, a uvedené smluvní ujednání neuzavírat, a to do doby 

ustanovení orgánů města Sedlčany na základě výsledků voleb do Zastupitelstva města Sedlčany 

2022, kterým bude před případným naplněním výše uvedeného rozhodnutí záležitost opětovně 

předložena k projednání, a to nejprve nově ustanovené Radě města Sedlčany a následně bude 

tato problematika zařazena do Programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 

tak, aby ve věci bylo s konečným výsledkem rozhodnuto nově ustanovenými orgány města 

Sedlčany (usnesení 321/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ směnu pozemků mezi městem Sedlčany a žadatelem (FO), trvale bytem Sedlčany, s tím, 

že město Sedlčany převede do vlastnictví žadatele pozemek parc. č. 602/13, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 271 m2, který byl oddělen 

z původního pozemku parc. č. 602/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

neplodná půda, pozemek parc. č. 740/40, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

ostatní komunikace, o výměře 9 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 740/1, 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace a pozemek 

parc. č. 601/3, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 37 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec 

Sedlčany (vizte geometrický plán č. 267-085/2022) a žadatel převede do vlastnictví města 
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Sedlčany pozemek parc. č. 740/39, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace, o výměře 66 m2, v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany. Rozdíl výměr směňovaných 

pozemků, který činí 251 m2 a bude finančně vyrovnán za jednotkovou cenu ve výši 75,00 Kč, 

tzn., že žadatel uhradí městu Sedlčany částku ve výši 18.825,00 Kč (v souboru výroků usnesení 

323/2018-2022); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 3012/14, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná 

plocha, o výměře 1 544 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, který je ve vlastnictví města Sedlčany, 

a to do vlastnictví společnosti Ptáček – správa, a. s., se sídlem Houškova 1198/4, Komín, 624 00 

Brno, za jednotkovou cenu 450,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 694.800,00 Kč (v souboru 

výroků usnesení 324/2018-2022); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 745/8, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace, o výměře 19 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 745/1, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Třebnice, obec 

Sedlčany (vizte geometrický plán č. 342-120/2022), který je ve vlastnictví města Sedlčany, 

a to žadateli, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 75,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní 

cenu 1.425,00 Kč (v souboru výroků usnesení 325/2018-2022); 

 

▪ směnu pozemků mezi městem Sedlčany a žadatelem (FO), trvale bytem Praha, s tím, že město 

Sedlčany převede do vlastnictví žadatele pozemky parc. č. 570, druhem pozemku lesní 

pozemek, o výměře 3 734 m2, parc. č. 608/8, druhem pozemku orná půda, o výměře 2 944 m2, 

parc. č. 626/1, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 478 m2, parc. č. 661/3, druhem 

pozemku trvalý travní porost, o výměře 1 m2, parc. č.  662/2, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití neplodná půda, o výměře 1 m2, parc. č. 663/2, druhem pozemku trvalý travní 

porost, o výměře 7 m2, parc. č. 663/3, druhem pozemku trvalý travní porost, o výměře 146 m2, 

parc. č. 664, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 3 358 m2, parc. č. 665/4, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 664 m2 a parc. č. 665/5, 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 350 m2, 

vše v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany a pozemek parc. č. 1865, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití jiná plocha, o výměře 341 m2, v k. ú. a obci Sedlčany. Celkem se jedná 

o 12 024 m2 a žadatel převede na město Sedlčany pozemky parc. č. 358/2, druhem pozemku 

lesní pozemek, o výměře 4 998 m2, parc. č. 359/2, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 

2 265 m2, parc. č. 360/3, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 21 m2, parc. č. 360/4, 

druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 136 m2, parc. č. 744/5, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 112 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec 

Sedlčany (celková výměra činí 7 532 m2) a pozemek parc. č. 1646/2, druhem pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 40 m2, v k. ú. a obci Sedlčany. Rozdíl v cenách 

směňovaných pozemků činí 69.560,00 Kč ve prospěch města Sedlčany, tzn., že žadatel uhradí 

městu Sedlčany výše uvedenou částku (v souboru výroků usnesení 326/2018-2022); 

 

▪ budoucí směnu pozemků mezi městem Sedlčany a žadatelem (FO), trvale bytem Praha, s tím, 

že město Sedlčany převede do vlastnictví žadatele pozemky parc. č. 101/2, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 211 m2, parc. č. 101/6, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 311 m2, parc. č. 107/1, druhem 

pozemku lesní pozemek, o výměře 17 189 m2, parc. č.  107/2, druhem pozemku lesní pozemek, 

o výměře 776 m2, parc. č. 109, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 3 352 m2, 

parc. č. 111, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 

306 m2, parc. č. 311, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 8 614 m2 a parc. č. 327/4, 

druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 183 m2, vše v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, obec 
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Prosenická Lhota. Celkem se jedná o výměru 30 942 m2 a žadatel převede do vlastnictví města 

Sedlčany pozemky parc. č. 374/8, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 8 523 m2, 

parc. č. 394/1, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 35 m2, parc. č. 397/1, druhem 

pozemku trvalý travní porost, o výměře 70 m2, parc. č. 398/18, druhem pozemku lesní pozemek, 

o výměře 22 396 m2, parc. č. 399/3, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 316 m2 

a parc. č. 417/22, druhem pozemku orná půda, o výměře 35 m2, vše v k. ú. Sestrouň, obec 

Sedlčany (celková výměra činí 31 375 m2). 

Ocenění směňovaných nemovitostí bude provedeno znaleckým posudkem v čase po realizaci 

komplexních pozemkových úprav (v souboru výroků usnesení 327/2018-2022); 

  

▪ budoucí darování vlastnictví pozemků, nyní v evidenci Katastru nemovitostí označených jako 

parc. č. 272/30, druhem pozemku orná půda, o výměře 711 m2 a parc. č. 272/31, druhem 

pozemku orná půda, o výměře 578 m2, oba v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, které jsou 

ve vlastnictví dvou manželských párů, na kterých bude na náklady dárců vybudována 

příjezdová komunikace ke stavebním parcelám a veřejné osvětlení, které jako stavby budou 

součástí předmětu darovací smlouvy (v souboru výroků usnesení 328/2018-2022); 

 

▪ pojmenování nově osazeného stromořadí (aleje), které se nachází podél polní cesty (dnešní 

vycházkové trasy), která vede směrem od Vodojemu Sedlčany do osady Oříkov na pozemku 

parc. č. 2914/4, v k. ú. a obci Sedlčany. Stromořadí s 25 ks stromů třešně ptačí bude označeno 

názvem „Alej Tomáše Hellera“ (usnesení 329/2018-2022); 

 

▪ vyřadit z projednávání Programu dnešního zasedání Zastupitelstva města Sedlčany bod 

s označením č. 5, pod názvem „Rozprava o podmínkách návrhu a odůvodnění požadavků 

zahrnutých do návrhu Kolektivní smlouvy mezi subjekty město Sedlčany a Základní organizace 

Městská policie Sedlčany, člen Unie bezpečnostních složek odborové organizace“, 

a to s ohledem na závažnost případného rozhodnutí s přímým dopadem závazků na budoucí 

volební období a s ohledem na přijetí kandidatury vrchního strážníka a současně předsedy 

odborové organizace do následujících voleb do Zastupitelstva města Sedlčany na volební 

období 2022-2026, neboť Zastupitelstvo města Sedlčany nepovažuje za vhodné spojovat tuto 

problematiku s volební kampaní (usnesení 330/2018-2022). 

  


