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Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 18. zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany ze dne 14. května 2018; soubor anonymizovaných usnesení (volební období 2014 

– 2018) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali celkem 22 souborů výroků usnesení, resp. specifických 

rozhodnutí, a to v následném členění: 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí: 

▪ zprávu přednesenou Ing. Vojtěchem Hlaváčkem, o kontrole plnění usnesení ze zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 26. února 2018, a to v plném rozsahu bez 

připomínek (usnesení 250/2014-2018); 

 

▪ zprávu přednesenou Ing. Vojtěchem Hlaváčkem, o jednání a činnosti Rady města Sedlčany 

za uplynulé období v uzavřeném intervalu dní 27. února 2018 až 14. května 2018, ve kterém se 

v termínech dne 7. března 2018, dne 21. března 2018, dne 4. dubna 2018, dne 18. dubna 2018 

a dne 2. května 2018 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení 251/2014-

2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany přijalo a schválilo: 

▪ dokument „Závěrečný účet – výsledky hospodaření a plnění schváleného rozpočtu vč. RO 

č. 1-11 za rok 2017“, a to tak, že rozpočtové příjmy k rozhodnému datu účetního období dne 

31. prosince 2017 jsou ve výši 189.046,61 tis. Kč (což představuje 99,80 % schváleného 

předpokladu RO č. 11/2017) a rozpočtové výdaje ke dni 31. prosince 2017 jsou ve výši 

162.950,53 tis. Kč (což představuje 94,89 % schváleného předpokladu RO č. 11/2017); 

(usnesení 252/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 

2017 (usnesení 253/2014-2018); 

 

▪ účetní závěrku města Sedlčany za rok 2017, která je součástí „Zprávy nezávislého auditora 

o výsledku přezkoumání hospodaření města Sedlčany za rok 2017“ (usnesení 254/2014-2018); 

 

▪ Odpisový plán města Sedlčany na rok 2018. 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 255/2014-2018); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „podpory 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, IČ 00663468, ve výši 671.000,00 Kč 

(v souboru výroků usnesení 256 a/2014-2018); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „zajištění sportovní činnosti 

TJ Sokol Sedlčany“ a to pro subjekt Tělocvičná jednota Sokol Sedlčany, se sídlem Sedlčany, 

Zberazská č. p. 163, 264 01 Sedlčany, IČ 61101052, ve výši 70.000,00 Kč (v souboru výroků 

usnesení 256 b/2014-2018); 

 

 



 2 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „činnosti spolku, rozvoje 

a prezentace sportu v regionu a práce s mládeží“ a to pro subjekt Sportovní klub Pegas 

Sedlčany, z. s., se sídlem Sedlčany, Na Potůčku č. p. 652, 264 01 Sedlčany, IČ 61903779, 

ve výši 60.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 256 c/2014-2018); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „podpory sportujících dětí 

a mládeže v oblasti komerčního a sportovního aerobiku“ pro subjekt Alena Novotná, z. s. se 

sídlem Sedlčany, Zahradní č. p. 575, 264 01 Sedlčany, IČ 02166437, ve výši 35.000,00 Kč 

(v souboru výroků usnesení 256 d/2014-2018); 

 

▪ uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro účely „podpory celoroční činnosti 

Centra Ochrany fauny ČR Hrachov na Sedlčansku“ a to pro subjekt Ochrana fauny ČR, o. p. s., 

se sídlem Hrachov č. p. 13, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, IČ 67778585, ve výši 

80.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 256 e/2014-2018); 

 

▪ Obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 2/2018, o stanovení kratší doby nočního klidu, 

kterou se zároveň ruší Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 1/2018, o stanovení kratší 

doby nočního klidu, schválená usnesením Zastupitelstva města Sedlčany, označeným ZM 

243/2014-2018 ze dne 26. února 2018 (v souboru výroků usnesení 257/2014-2018);  

 

▪ nový název ulice na území města Sedlčany, která bude označena názvem „Příčovská“ – silnice 

č. III/10233 od hranice křižovatky s ulicí Havlíčkovou směrem na obec Příčovy až na hranici 

obce Sedlčany (usnesení 258 a/2014-2018); 

 

▪ nový název ulice na území města Sedlčany, která bude označena názvem „Manželů 

Rebcových“ – nově budovaná ulice od hranice křižovatky s ulicí U Háječku podél areálu 

minigolfu na hranici rozvojové zóny směrem na Příčovy (usnesení 258 b/2014-2018); 

 

▪ nový název ulice na území města Sedlčany, která bude označena názvem „Balabánova“ – 

nově budovaná ulice od hranice křižovatky s ulicí Příčovská až na hranici křižovatky s ulicí 

„Manželů Rebcových“ (usnesení 258 c/2014-2018);  

 

▪ nový název ulice na území města Sedlčany, která bude označena názvem „Pešatova“ – nově 

budovaná ulice od hranice křižovatky s ulicí „Balabánova“ na hranici rozvojové zóny směrem 

na Příčovy (usnesení 258 d/2014-2018); 

 

▪ nový název ulice na území města Sedlčany, která bude označena názvem „Amerických letců“ 

– nově budovaná ulice od hranice křižovatky s ulicí „Manželů Rebcových“ na hranici rozvojové 

zóny směrem k sedlčanskému hřbitovu (usnesení 258 e/2014-2018); 

 

▪ směnu pozemků realizovanou mezi městem Sedlčany a společností N. L. LIGNUM, spol. 

s r. o., takto:  

a) Společnost N. L. LIGNUM, spol. s r. o., převede do vlastnictví města Sedlčany 

(resp. smění) pozemky, tj. díl „j“ o výměře 11 m2, lesní pozemek, oddělený 

z pozemku parc. č. 2263 (viz geometrický plán č. 2543-82/2017 ze dne 1. dubna 

2018, schválený Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Příbram dne 10. dubna 2018 pod č. PGP-659/2018-211), pozemek parc. č. 2202/3 

o výměře 746 m2, parc. č. 2202/6 o výměře 124 m2, parc. č. 2247/2 o výměře 236 m2, 

parc. č. 2202/4 o výměře 43 m2, díl „a“ o výměře 67 m2, oddělený z parc. č. 2202/2 

(viz geometrický plán č. 2544-83/2017 ze dne 18. prosince 2017, schválený 
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Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram dne 

28. prosince 2017 pod č. PGP-2101/2017-211), vše druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace, o celkové výměře 1 227 m2, které jsou 

zapsány ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Příbram na listu vlastnictví 1736 pro k. ú. a obec Sedlčany;  

b) Město Sedlčany převede do vlastnictví společnosti N. L. LIGNUM, spol. s r. o. 

(resp. smění) pozemky parc. č. 2264/4, druhem pozemku zahrada, o výměře 43 m2; 

parc. č. 2341/3, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití zeleň, o výměře 

76 m2; díl „c“ o výměře 13 m2 oddělený z pozemku parc. č. 2339/7; díl „d“ o výměře 

107 m2 oddělený z pozemku parc. č. 2340/7; díl „e“ o výměře 34 m2 oddělený 

rovněž z pozemku parc. č. 2340/7; díl „g“ o výměře 109 m2 oddělený z pozemku 

parc. č. 2340/9; díl „a“ o výměře 77 m2 oddělený z pozemku parc. č. 2339/6, vše 

druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace (viz 

geometrický plán č. 2543-82/2017 ze dne 1. dubna 2018, schválený Katastrálním 

úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram dne 10. dubna 2018 

pod č. PGP-659/2018-211), o celkové výměře 459 m2, které jsou zapsány 

ve veřejném seznamu vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Příbram, na listu vlastnictví 10001 pro k. ú. a obec Sedlčany. 

Rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků tj. 768 m2 bude vyrovnán za jednotkovou cenu 

100,00 Kč/m2, tzn., že město Sedlčany uhradí společnosti N. L. LIGNUM, spol. s r. o., částku 

76.800,00 Kč (usnesení 259/2014-2018); 

 

▪ aby město Sedlčany souhlasným prohlášením uznalo fyzické osobě vlastnictví pozemků parc. 

č. 398 o výměře 952 m2 a parc. č. 399 o výměře 635 m2, vše druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití jiná plocha, v k. ú. a obci Sedlčany (celkem 1 587 m2), za podmínky, 

že naopak tato osoba současně souhlasným prohlášením uznává městu Sedlčany vlastnictví 

pozemků parc. č. 442, druhem pozemku zahrada, o výměře 261 m2 a parc. č. 443, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 1 122 m2 (celkem 1 383 m2), 

a to bez finančního vyrovnání (usnesení 260 a/2014-2018); 

 

▪ směnu pozemků realizovanou mezi městem Sedlčany a fyzickou osobou, trvale bytem 

Sedlčany, s tím, že tento vlastník převede městu Sedlčany pozemky zapsané na LV 806 pro 

k. ú. a obec Sedlčany, a to parc. č. 440/1 o výměře 95 m2, parc. č. 440/2 o výměře 13 m2, vše 

druhem pozemku zahrada; parc. č. 441 o výměře 760 m2, parc. č. 444 o výměře 91 m2, vše 

druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří; parc. č. 446/4 o výměře 52 m2, parc. č. 446/5 

o výměře 39 m2, parc. č. 446/6 o výměře 7 m2, parc. č. 446/7 o výměře 8 m2, vše druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace a parc. č. 3059/3 o výměře 

57 m2, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, celkem 1 122 m2 

a naopak město Sedlčany převede do vlastnictví fyzické osoby pozemky zapsané na LV 10001 

pro k. ú. a obec Sedlčany, a to parc. č. 2487/13 o výměře 1 000 m2, druhem pozemku orná půda 

a parc. č. 2488/8 o výměře 19 m2, druhem pozemku orná půda (jedná se o stavební parcelu 

v ulici Strojírenské v Sedlčanech, viz geometrický plán č. 2359-11/2014 ze dne 19. března 

2014), celkem 1 019 m2. Výše uvedená směna pozemků se schvaluje bez finančního vyrovnání. 

Na základě výše dohodnuté směny pozemků získá město Sedlčany do svého vlastnictví 

pozemky v hodnotě 640.597,00 Kč o výměře 1 122 m2 (viz znalecký posudek č. 5057/27/2017 

ze dne 22. srpna 2017) a naopak fyzická osoba získá do svého vlastnictví pozemky v hodnotě 

509.500,00 Kč o výměře 1 019 m2 (viz ceník pozemků schválený Zastupitelstvem města 

Sedlčany pro výstavbu rodinných domů); (usnesení 260 b/2014-2018); 
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▪ přijetí daru od původního vlastníka trvale bytem Sedlčany, tj. darování pozemku parc. 

č. 2972/4, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 251 m2 

v k. ú. a obci Sedlčany s tím, že město Sedlčany v rámci realizace stavby „Sedlčany – 

zastavitelná plocha 5 – 3. etapa Na Stínadlech“ vybuduje na náklady města přípojky 

inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn) pro pozemek parc. č. 2972/5 a zároveň i uvedené 

přípojky pro pozemek parc. č. 2972/2, přičemž náklady vynaložené na zhotovení přípojek 

inženýrských sítí k pozemku parc. č. 2972/2 budou uhrazeny současným vlastníkem tohoto 

pozemku (usnesení 261/2014-2018). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany stanovilo: 

▪ s ohledem na naléhavý obecný zájem dřívější účinnost Obecně závazné vyhlášky města 

Sedlčany č. 2/2018, o stanovení kratší doby nočního klidu na den 24. května 2018 (v souboru 

výroků usnesení 257/2014-2018); 

 

▪ na nadcházející volební období roků 2018 – 2022 počet členů Zastupitelstva města Sedlčany 

na 21, a to podle příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů (§ 67; § 68), (usnesení 262/2014-2018).   

 

 


