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Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 13. zasedání Zastupitelstva 
města Sedlčany ze dne 20. března 2017; soubor anonymizovaných usnesení (volební 
období 2014 – 2018) 
 
Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 9 samostatných usnesení, resp. 
specifických rozhodnutí, a to v následném členění: 
 
Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí: 
▪ zprávu přednesenou panem místostarostou o kontrole plnění usnesení ze zasedání 
zastupitelstva, které se konalo dne 20. února 2017, a to v plném rozsahu bez připomínek 
(usnesení ZM 175/2014-2018); 
 
▪ zprávu přednesenou panem místostarostou o jednání a činnosti Rady města Sedlčany 
za uplynulé období v intervalu dní 21. února 2017 až 20. března 2017, ve kterém se 
v termínech dne 1. března 2017 a dne 15. března 2017 konala řádná zasedání tohoto orgánu 
města Sedlčany (usnesení ZM 176/2014-2018); 
 
▪ přednesené informace o situaci v Městské nemocnici Sedlčany (v souboru výroků 
usnesení ZM 177/2014-2018). 
 
Zastupitelstvo města Sedlčany jednomyslně vyjádřilo podporu a potvrdilo:  
▪ své stanovisko k situaci v Městské nemocnici Sedlčany ze dne 20. února 2017 vyjádřené 
usnesením č. 163/2014-2018; pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany má plnou 
podporu v prosazování tohoto usnesení, tj. obnovení a zachování provozu Interního oddělení 
(v souboru výroků usnesení ZM 177/2014-2018).  
 
Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo: 
▪ Radě města Sedlčany provést šetření ve spádové oblasti regionu Sedlčany, a to za účelem 
zjištění zájmů obcí na uzavření tzv. dohody o vytvoření společných školských obvodů 
pro zajištění předškolního a základního školního vzdělávání a nejpozději v termínu 
následného plánovaného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany předložit případný návrh 
smluvního ujednání, a to spolu s návrhem obecně závazných vyhlášek města Sedlčany 
o stanovení společných školských obvodů mateřské školy a základních škol, zřízených 
městem Sedlčany (usnesení ZM 179/2014-2018). 
 
Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 
▪ zařazení ploch uvedených v Tabulce č. 1 (neredukovaný předmět Žádostí) a v Tabulce č. 2 
(upravený obsah původních Žádostí) a znázorněných v grafické části dokumentace 
na mapovém podkladu, které tvoří společně nedílnou Přílohu k tomuto usnesení, do Změny 
č. 1 Územního plánu města Sedlčany (v souboru výroků usnesení 178/2014-2018);  
 
▪ Obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního 
klidu, kterou se zároveň ruší Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 1/2016, o 
stanovení kratší doby nočního klidu, schválená usnesením Zastupitelstva města Sedlčany, 
označeným ZM 146/2014-2018 (usnesení ZM 180/2014-2018);  
 
▪ uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. stavby IV-12-6018086/1 
Sedlčany, kNN pro parc. č. 2761/17“ mezi ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV 
– Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupené třetí osobou, jako oprávněným 
z věcného břemene a městem Sedlčany, jako povinným z věcného břemene s tím, že 
hodnota věcného břemene činí 1.210,0 [Kč] včetně DPH (usnesení ZM 181/2014-2018); 
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▪ majetkoprávní vyrovnání mezi městem Sedlčany a fyzickou osobou takto: 

 
a) směnu pozemků mezi městem Sedlčany a fyzickou osobou, že fyzická osoba převede 
do vlastnictví města Sedlčany pozemky o celkové výměře 7 981 [m2] a celkové hodnotě 
2.936.260,00 [Kč] a město Sedlčany převede do vlastnictví této osoby pozemky o celkové 
výměře 64 177 [m2] v celkové hodnotě 2.927.530,00 [Kč], a to na základě Znaleckého 
posudku č. 4241 – 26/2017 ze dne 7. března 2017. Výše uvedená směna se schvaluje bez 
finančního vyrovnání. 
b) na základě Žádosti fyzické osoby vlastnící zatížené nemovitosti, která v souladu 
s stanovením § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uplatňuje na městu Sedlčany 
náhradu za bezdůvodné obohacení a užívání pozemků (části pozemků) v jejím vlastnictví, tj. 
parc. č. 2671/1, parc. č. 2675/10, parc. č. 3062/24, parc. č. 3062/34, parc. č. 3062/35, parc. č. 
3062/89, parc. č. 1504/15, parc. č. 1530/11, parc. č. 1530/12, parc. č. 1530/17, parc. č. 
1532/6, parc. č. 1624/3, parc. č. 1664/5, parc. č. 1664/10, parc. č. 1665/7, parc. č. 1665/9, 
parc. č. 1665/10, parc. č. 1665/11, parc. č. 1923/67, parc. č. 1929/5, parc. č. 1646/1, parc. č. 
2678/10, parc. č. 2679/1, parc. č. 2682/3, parc. č. 2573/2, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a dále 
pozemků parc. č. 260/2, parc. č. 747/14, parc. č. 747/18, parc. č. 753/18, vše v k. ú. 
Sestrouň, obec Sedlčany, požadovanou náhradu škody, tj. nájemné uplatněné zpětně po dobu 
tří let, bylo kompenzováno převodem nemovitostí, tj. pozemku parc. č. 340 o výměře 102 
[m2], jehož součástí je stavba Sedlčany č. p. 58 a dále pozemek parc. č. 341 o výměře 247 
[m2], jehož součástí je stavba bez č. p. / č. e. , vše v k. ú. a obci Sedlčany, oceněné 
Znaleckým posudkem č. 5033/3/2017 ze dne 1. února 2017, a to v hodnotě 472.840,00 [Kč] 
(usnesení ZM 182/2014-2018);  
 
▪ uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
č. UZSVM/SPB/1818/2017-SPBM“ mezi Českou republikou – Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, 
jako převodcem a městem Sedlčany, jako nabyvatelem, dle které se převádí do vlastnictví 
města Sedlčany pozemek parc. č. 9/12, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 
ostatní komunikace, o výměře 138 [m2] v k. ú. Sedlčany, a to v pořizovací ceně 706,56 [Kč] 
(usnesení ZM 183/2014-2018). 
 
Zastupitelstvo města Sedlčany neschválilo: 
▪ zařazení ploch uvedených v Tabulce č. 3 a znázorněných v grafické části dokumentace 
na mapovém podkladu, které tvoří společně nedílnou Přílohu k tomuto usnesení, do Změny 
č. 1 Územního plánu města Sedlčany (v souboru výroků usnesení 178/2014-2018). 
 
 
 


