
 1 

 

  
  

MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

Informace z 2. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 19. prosince 2022; soubor 

anonymizovaných usnesení (volební období 2022 – 2026) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 27 usnesení, resp. specifických souborů 

rozhodnutí, a to v následném členění: 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí: 

▪ předanou zprávu o kontrole plnění usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, 

které se konalo dne 5. září 2022, předloženou a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem 

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

bez připomínek (usnesení 14/2022-2026); 

 

▪ předanou zprávu o kontrole plnění usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany, které se konalo dne 17. října 2022, předloženou a okomentovanou panem 

Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, s aktuálními údaji plnění, 

a to v plném rozsahu, bez připomínek (usnesení 15/2022-2026); 

 

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

o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 6. září až 

19. prosince 2022, ve kterém se v termínu, a to dne 7. září, 21. září, 5. října, 19. října, 

2. listopadu, 16. listopadu, 30. listopadu a 7. prosince 2022, konala řádná zasedání tohoto 

orgánu města Sedlčany (usnesení 16/2022-2026); 

 

▪ návrh Sazebníku k administraci obecně závazné vyhlášky města Sedlčany o místním poplatku 

za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a návrh formuláře Ohlášení poplatkového 

subjektu (usnesení 24/2022-2026). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ cenu vodného a stočného pro rok 2023, a to dle kalkulace předložené provozovatelem 

vodárenské soustavy 1. SčV, a. s. takto: 

• konečná cena vodného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 63,77 Kč/m3 včetně 

DPH; 

• konečná cena stočného pro domácnosti i ostatní odběratele je ve výši 60,75 Kč/m3 

včetně DPH;  

souhrnná cena vodného a stočného pro rok 2023 je stanovena ve výši 124,52 Kč/m3 včetně DPH 

(usnesení 17/2022-2026); 

 

▪ na návrh pana JUDr. Filipa Růzhy, maximální výši dotace na jednu vyhotovenou domovní 

čistírnu odpadních vod, a to bez ohledu na kapacitu a počet ekvivalentních osob pro jeden 

rodinný dům, ve výši 33 000,00 Kč, vše v rámci Programu města Sedlčany na podporu kvality 
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životního prostředí v rozpočtovém období 2023 „Podpora výstavby domovních čistíren 

odpadních vod“ (usnesení 18/2022-2026); 

 

▪ návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2023. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, příjmy 

a výdaje v částce rovné 227 940 tis. Kč. Návrh rozpočtu předpokládá zapojení finančních rezerv 

ve výši 10 000 tis. Kč (usnesení 28/2022-2026); 

 

▪ Odpisový plán města Sedlčany na rok 2023. 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 29/2022-2026); 

 

▪ Rozpočtový výhled na rozpočtové období let 2024 – 2025. Rozpočtový výhled je koncipován 

v částkách rovných v příjmové i 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. Schválený dokument 

je součástí tohoto usnesení (usnesení 30/2022-2026); 

 

▪ směnu pozemků mezi městem Sedlčany a žadatelem, s tím, že město Sedlčany převede 

do vlastnictví žadatele pozemky parc. č. 101/2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití neplodná půda, o výměře 242 m2, parc. č. 101/6, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití jiná plocha, o výměře 326 m2, parc. č. 107/1, druhem pozemku lesní 

pozemek, o výměře 20 993 m2, parc. č.  111, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

neplodná půda, o výměře 284 m2, parc. č. 311, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 

8 510 m2, parc. č. 327/4, druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 138 m2, parc. č. 465, 

druhem pozemku lesní pozemek, o výměře 289 m2, parc. č. 521, druhem pozemku lesní 

pozemek, o výměře 484 m2, vše v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lhota. 

Celkem se jedná o výměru 31 266 m2 a žadatel převede na město 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. Celkem se jedná 

o výměru 31 375 m2. 

Rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků ve výši 43.340,00 Kč uhradí město Sedlčany žadateli 

(v souboru výroků usnesení 31/2022-2026);  

 

▪ postupem podle ustanovení § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, poskytnutí mimořádné odměny ve výši dvou dvanáctin jedné měsíční 

odměny, která za výkon funkce na základě ustanovení § 73 uvedeného zákona uvolněnému 

členu zastupitelstva náleží, a to panu Ing. Ivanu Janečkovi, 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.: 

- za úspěšné splnění mimořádných pracovních úkolů souvisejících s převzetím agendy řízení 

města Sedlčany, zajištěním přípravy a zahájením prací na realizační části projektu tzv. „Zelená 

úsporám a aktivaci balíčku úsporných energetických opatření (technologických) v prostředí 

města Sedlčany a jeho subjektů“; 

- za práce spojené s plněním vyšších pracovních nároků, spočívající ve větším rozsahu 

pracovních úkolů, větší složitosti práce, organizační a řídící náročnosti a odpovědnosti 
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(např. aktivizace a obnovení jednání o úpravě změny grafikonu pro základní a ostatní dopravní 

obslužnost); (usnesení 36/2022-2026); 

 

▪ 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.: 

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

Sedlčany (vydání tiskovin jako jsou Historie organizované tělesné výchovy a sportu 

v Sedlčanech; Historie lesního hospodářství a práva myslivosti na území města Sedlčany; 

Snižování energetické náročnosti a uhlíkové stopy v prostředí města Sedlčany); návrh rozvrhu 

výsadby dřevin – rozptylová loučka;  

- podíl na analýze prostředí ohledně zadání a přípravných kroků k zajištění aktualizace územně-

plánovací dokumentace města Sedlčany; rekognoskace terénu – popis změn; specifikace zájmů 

města – výčet potřebných úprav; 

- podíl na vyvolání, přípravě jednání a účast na jednání před správním soudem (Dopravní 

terminál Sedlčany); 

- zajištění dotačního titulu na realizaci výsadby zeleně na veřejných prostranstvích (Alej 

Tomáše Hellera, druhá etapa); (37/2022-2026);  

 

▪ postupem podle ustanovení § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, poskytnutí mimořádné odměny ve výši deseti dvanáctin jedné měsíční 

odměny, která za výkon funkce na základě ustanovení § 73 uvedeného zákona uvolněnému 

členu zastupitelstva za dobu výkonu funkce uvolněnému zastupiteli náleží, a to panu 

Ing. Miroslavu Hölzelovi, emeritnímu starostovi města, 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 (vydání tiskovin jako jsou Historie organizované tělesné výchovy a sportu 

v Sedlčanech; Historie lesního hospodářství a práva myslivosti na území města Sedlčany; 

Snižování energetické náročnosti a uhlíkové stopy v prostředí města Sedlčany);  

- návrhy, rozvrhy a realizace výsadby zeleně na veřejných prostranstvích (Alej Tomáše Hellera, 

první etapa; výběr dřevin dle podmínek stanoviště v případech realizace náhradní výsadby 

dřevin v roce 2022 – lokalita ulice U Háječku);  

- soubor výkonů činností nad rámec výkonu veřejné funkce v oblasti pomoci ukrajinským 

běžencům; koordinace činnosti (zajištění ubytovací kapacity); (38/2022-2026); 

 

▪ v souladu s novelou Nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků, v platném znění, ze dne 30. listopadu 2022, návrh, 

aby počínaje dnem účinnosti tohoto Nařízení, tj. 1. ledna 2023, není-li dále stanoveno jinak, 

pobírali členové Rady města Sedlčany odměnu ve výši 7 300,00 Kč/měsíc; předsedové výborů 

Zastupitelstva města Sedlčany a předsedové komisí Rady města Sedlčany, kteří jsou zastupiteli 

města, počínaje dnem svého zvolení do příslušné funkce, nejdříve však dne 1. ledna 2023, 

odměnu ve výši 2 800,00 Kč/měsíc; zastupitelé, kteří budou rovněž členy výborů, členy komisí 

nebo členy zvláštního orgánu, odměnu ve výši 2.000,00 Kč/měsíc, a to počínaje dnem svého 

zvolení nebo jmenování do sdružené funkce, nejdříve však dne 1. ledna 2023; členové 

zastupitelstva, kteří nebudou mít žádných dalších funkcí (rozumí se funkce člena výboru, 

komise nebo člena zvláštního orgánu) odměnu ve výši 1.400,00 Kč/měsíc, a to nejdříve dnem 
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1. ledna 2023. V případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi 

Zastupitelstva města Sedlčany měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší 

odměna. 

V případě ukončení mandátu zastupitele a nástupu náhradníka na uvolněný mandát bude 

odměna poskytována zastupitelům dnem složení slibu zastupitele (usnesení 39/2022-2026). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vyhlásilo: 

▪ a to 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 2023 „Podpora výstavby 

domovních čistíren odpadních vod“ (usnesení 19/2022-2026); 

 

▪ Výzvu pro předkládání Žádostí o poskytnutí podpory (Výzva ŽP č. 1/2023) na „Výstavbu 

domovních čistíren odpadních vod“ (usnesení 21/2022-2026). 

 

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 2023 (usnesení 20/2022-2026); 

 

▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany o místním poplatku za odkládání komunálního 

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

vyhláška města Sedlčany č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci, dříve schválená Zastupitelstvem města Sedlčany dne 4. října 2021, 

a to usnesením č. 257/2018-2022 (v souboru výroků usnesení 23/2022-2026). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo: 

▪ Radě města Sedlčany zajistit provádění Programu města Sedlčany na podporu kvality 

životního prostředí v rozpočtovém období 2023 „Podpora výstavby domovních čistíren 

odpadních vod“ (v souboru výroků usnesení 22/2022-2026);  

 

▪ Radě města Sedlčany zajistit soubor dokumentů určujících Pravidla participativního rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2023, předkládání projektů, jejich hodnocení a výběr, možnosti 

hlasování, včetně sestavení harmonogramu (usnesení 22/2022-2026); 

 

▪ panu Ing. Františku Hodysovi, předsedovi Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany, 

a to v termínu plnění nejpozději čtrnáct dnů přede dnem konání nejbližšího veřejného zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany, předložit na Sekretariát Městského úřadu Sedlčany 

k zapracování do návrhu Programu jednání Zastupitelstva města Sedlčany, za účelem 

projednání a schválení zřizujícím orgánem města, návrh Plánu činnosti Finančního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany na rok 2023 (usnesení 33/2022-2026); 

 

▪ panu Richardu Otradovcovi, předsedovi Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany, 

a to v termínu nejpozději čtrnáct dnů přede dnem konání nejbližšího veřejného zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany, předložit na Sekretariát Městského úřadu Sedlčany 

k zapracování do návrhu Programu jednání Zastupitelstva města Sedlčany, za účelem 

projednání a schválení zřizujícím orgánem města, návrh Plánu činnosti Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany na rok 2023 (usnesení 35/2022-2026).  
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Zastupitelstvo města Sedlčany pověřilo: 

▪ Radu města Sedlčany a příslušné orgány samosprávy (Městský úřad Sedlčany) k výkonu 

kompetencí založených dokumentací k předmětnému Programu města Sedlčany na podporu 

kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2023 „Podpora výstavby domovních čistíren 

odpadních vod“, o kterém bylo rozhodnuto Zastupitelstvem města Sedlčany (v souboru výroků 

usnesení 22/2022-2026); 

 

▪ Radu města Sedlčany k závěrečným změnám rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 

a k 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 2022 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 27/2022-2026); 

 

▪ pana Ing. Ivana Janečka, starostu města Sedlčany, uzavřením smluvního ujednání ohledně 

uspořádání majetkoprávních vztahů k případu směny pozemků mezi žadatelem a městem 

Sedlčany v k. ú. Luhy u Prosenické Lhoty, obec Prosenická Lhota a v k. ú. Sestrouň, 

obec Sedlčany (v souboru výroků usnesení 31/2022-2026).    

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vydalo souhlas: 

▪ s uspořádáním dalšího ročníku Participativního rozpočtu města Sedlčany v roce 2023 

„Nápady pro Sedlčany“, jehož alokovaná částka bude tento rok činit 500 tis. Kč (usnesení 

25/2022-2026). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany zvolilo: 

▪ v návaznosti na své usnesení zn. ZM 9/2022-2026, ve spojení s usnesením zn. ZM 11/2022-

2026 ze dne 17. října 2022 a v souladu s příslušným ustanovením § 119 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, další členy Finančního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany na volební období roku 2022 – 2026, a to pana Ing.  Eduarda 

Bubeníčka, pana Ing. Ladislava Jelena, paní Evu Klauserovou, pana Ing. Jana Růzhu, pana 

Ing. Martina Severu a paní Ing. Ivanu Brabcovou (usnesení 32/2022-2026); 

 

▪ v návaznosti na své usnesení zn. ZM 9/2022-2026, ve spojení s usnesením zn. ZM 12/2022-

2026 ze dne 17. října 2022 a v souladu s příslušným ustanovením § 119 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, další členy Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Sedlčany na volební období roku 2022 – 2026, a to pana Bc. Jaromíra 

Jandu a pana Mgr. Davida Bareše (usnesení 34/2022-2026). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany navrhlo Okresnímu soudu v Příbrami: 

▪ v souladu s ustanovením § 64 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících 

a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), paní 

Mgr. Bc. Milenu Barešovou, jako kandidátku na zajištění výkonu funkce přísedící pro Okresní 

soud v Příbrami (v souboru výroků usnesení 40/2022-2026). 

 

 

 


