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Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 20. zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany ze dne 24. září 2018; soubor anonymizovaných usnesení (volební období 2014 – 

2018) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 15 usnesení, resp. specifických rozhodnutí, 

a to v následném členění (některá věcně souvisejí): 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí: 

▪ zprávu přednesenou panem Ing. Miroslavem Hölzelem, místostarostou města, o kontrole 

plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 23. července 

2018, a to v plném rozsahu bez připomínek (usnesení 271/2014-2018); 

 

▪ zprávu přednesenou panem Ing. Miroslavem Hölzelem, místostarostou města Sedlčany, 

o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v uzavřeném intervalu dní 

24. července 2018 až 24. září 2018, ve kterém se v termínech dne 25. července 2018, 22. srpna 

2018, 5. září 2018 a 19. září 2018 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany. 

(usnesení 272/2014-2018); 

 

▪ předloženou Zprávu o uplatnění Územního plánu města Sedlčany v souladu s ustanovením § 

6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“); (v souboru výroků usnesení 273/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ zařazení ploch uvedených v Tabulce navrhovaných lokalit do Změny č. 1 ÚP města Sedlčany 

uplatněných v období 05/2017 – 07/2018 a znázorněných v grafické části dokumentace 

na mapovém podkladu, která tvoří společně nedílnou Přílohu k výroku tohoto usnesení, 

do Změny č. 1 Územního plánu města Sedlčany; (v souboru výroků usnesení 273/2014-2018); 

 

▪ a to v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) stavebního zákona, tzv. Pokyny 

pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu obsažené ve Zprávě o uplatňování 

územního plánu (v souboru výroků usnesení 273/2014-2018); 

  

▪ prodej pozemku parc. č. 2973/126, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná 

plocha, o výměře 16 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, v souladu s geometrickým plánem Energonu 

Dobříš, s. r. o., č. plánu 2591-1470/2018 ze dne 12. července 2018, a to manželům do SJM, oba 

trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 

2.400,00 Kč (usnesení 274/2014-2018); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 909/103, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná 

plocha, o výměře 21 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, v souladu s geometrickým plánem č. 2583-

38/2018 ze dne 30. července 2018, a to manželům do SJM, oba trvale bytem Sedlčany, 

za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 3.150,00 Kč (usnesení 275/2014-

2018); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 141/20, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná 

plocha, o výměře 144 m2 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, v souladu 

s geometrickým plánem č. 231-36/2018 ze dne 2. srpna 2018, a to FO za jednotkovou cenu 

100,00 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 14.400,00 Kč (usnesení 276/2014-2018); 
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▪ prodej pozemků parc. č. 141/19, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace, o výměře 86 m2 a parc. č. 141/52, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití jiná plocha, o výměře 31 m2, v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, v souladu 

s geometrickým plánem Ing. Lubomíra Soukupa č. plánu 231-36/2018 ze dne 2. srpna 2018, 

a to do podílového vlastnictví třem FO (jednou podílem id. ½ a 2x podílem id. ¼), 

za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. celkem 117 m2 za kupní cenu 11.700,00 Kč (usnesení 

277/2014-2018); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 141/53, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná 

plocha, o výměře 67 m2 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, v souladu s geometrickým 

plánem č. 231-36/2018 ze dne 2. srpna 2018, a to FO, trvale bytem Solopysky č. p. 68, 264 01 

Sedlčany, za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 6.700,00 Kč (usnesení 

278/2014-2018); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 141/54, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná 

plocha, o výměře 56 m2 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, v souladu s geometrickým 

plánem č. 231-36/2018 ze dne 2. srpna 2018, a to do podílového vlastnictví dvou FO (vždy 

podílem id. ½), obě osoby trvale bytem Sedlčany, osada Solopysky, za jednotkovou cenu 

100,00 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 5.600,00 Kč (usnesení 279/2014-2018); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 659/8, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, 

o výměře 82 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, v souladu s geometrickým plánem č. 2582-37/2018 

ze dne 14. července 2018, a to manželům do SJM, oba trvale bytem Sedlčany, za dohodnutou 

kupní cenu v celkové výši 4.200,00 Kč (usnesení 280/2014-2018); 

 

▪ směnu pozemků s tím, že město Sedlčany převede do SJM vlastnictví, trvale bytem Sedlčany, 

pozemek parc. č. 659/9, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, 

o výměře 15 m2, který byl oddělen z pozemku parc. č. 659/1 ve vlastnictví města Sedlčany, 

vedený na LV 10001 pro k. ú. Sedlčany, a manželé ze svého SJM převedou na město Sedlčany 

pozemek parc. č. 726/3, druhem pozemku zahrada, o výměře 2 m2, který byl oddělen z pozemku 

parc. č. 726/1 vedeném pro k. ú. a obec Sedlčany (geometrický plán č. 2582-37/2018 ze dne 

14. července 2018). Manželé zároveň uhradí městu Sedlčany částku ve výši 1.950,00 Kč, tj. 

hodnotu rozdílu výměr směňovaných pozemků, činící 13 m2 za jednotkovou cenu 

150,00 Kč/m2 (usnesení 281/2014-2018); 

 

▪ v souladu s geometrickým plánem č. 2598-115/2018, prodej pozemků parc. č. 537/7, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 2 m2, parc. č. 537/9, 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 23 m2, parc. 

č. 560/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 

4 m2 a parc. č. 2762/16, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, 

o výměře 19 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to manželům do SJM, celkem výměra 48 m2 

za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za kupní cenu v celkové výši 7.200,00 Kč (usnesení 

282/2014-2018); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 2408/61, druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany 

ZPF, o výměře 9 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to FO, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou 

cenu 150,00 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 1.350,00 Kč (usnesení 283/2014-2018); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby“ mezi městem Sedlčany, jako vlastníkem 

nemovitosti a obcí Dublovice, jako stavebníkem, která se týká stavby vodojemu v rámci stavby 
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„Vodovod Dublovice“ na pozemku parc. č. 61/2 v k. ú. Příčovy, který je ve vlastnictví 

a majetkové evidenci města Sedlčany (usnesení 284/2014-2018); 

 

▪ na návrh pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města Sedlčany, vyřazení ze schváleného programu 

veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany č. 20/2018 dne 24. září 2018 bod 

pod označením „5.12“ s názvem „Úplatný převod pozemku ve vlastnictví České republiky – 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na vlastníky bytů v bytovém domě 

Sedlčany č. p. 530 a č. p. 531“ (usnesení 285/2014-2018). 

 

 

 

 

 

 

 


