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MĚSTO SEDLČANY 
náměstí T. G. Masaryka 32 
264 80 Sedlčany  

 

 

 

Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 6. zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany ze dne 23. září 2019; soubor anonymizovaných usnesení (volební období 2018 – 

2022) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 18 usnesení, resp. specifických rozhodnutí, 

a to v následném členění: 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí: 

▪ zprávu o kontrole plnění usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo 

dne 23. září 2019, doplněnou o aktuální údaje plnění (usnesení 90/2018-2022); 

 

▪ předloženou a doplněnou zprávu panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města 

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

25. června 2019 – 23. září 2019, ve kterém se v termínech dne 26. června 2019, 24. července 

2019, 7. srpna 2019, 21. srpna 2019, 4. září 2019 a 18. září 2019 konala řádná zasedání tohoto 

orgánu města Sedlčany (usnesení 91/2018-2022); 

 

▪ Zprávu o stavu realizace úspěšných projektů Participativního rozpočtu města Sedlčany na rok 

2019, kterými jsou Obnova oddechové zahrady a dětského hřiště před Rodinným centrem 

Petrklíč, Klidová zóna – veřejný okrasný park, Rekonstrukce chodníku u domu č. p. 725 – 727, 

Pítka pro ptáky a Revitalizace požární nádrže v ulici Na Potůčku (usnesení 93/2018-2022); 

 

▪ Zprávu Městského úřadu Sedlčany, Odboru investic, doplněnou o aktuální informace 

k investiční akci Modernizace přestupního terminálu Sedlčany (usnesení 106/2018-2022); 

 

▪ Zprávu Městského úřadu Sedlčany, Odboru investic, doplněnou o aktuální informace 

o průběhu realizace stavebních prací na investiční akci LAS Taverny – umělé povrchy dráhy, 

sektory (usnesení 107/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vyřadilo ze schváleného programu: 

▪ aktualizovaný dokument – Plán rozvoje sportu města Sedlčany na období 2019 – 2030 (Změna 

č. 1); (usnesení 92/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vydalo souhlas: 

▪ k uspořádání dalšího ročníku Participativního rozpočtu města Sedlčany v roce 2020, jehož 

alokovaná částka bude zapracována do návrhu rozpočtu města Sedlčany pro rok 2020 (usnesení 

94/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ soubor předložených dokumentů určujících Pravidla participativního rozpočtu města 

Sedlčany na rok 2020, podávání projektů, jejich hodnocení a výběr, možnosti hlasování, včetně 

stanoveného harmonogramu 2020 (usnesení 95/2018-2022); 
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▪ Kupní smlouvu č. UZSVM/SPB/5148/2019-SPBM uzavíranou mezi Českou republikou – 

Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 

128 00 Nové Město, Praha 2, jako prodávajícím a městem Sedlčany, jako kupujícím, jejímž 

předmětem je prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ pozemku parc. č. 332/4 v k. ú. 

a obci Sedlčany, a to za kupní cenu 10.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 96/2018-2022); 

 

▪ Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

č. UZSVM/SPB/5301/2019-SPBM uzavíranou mezi Českou republikou – Úřadem 

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, jejímž předmětem je 

bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši id. ¼ pozemku parc. č. 332/2 v k. ú. a obci 

Sedlčany (chodník v ulici Sedlecké); (v souboru výroků usnesení 96/2018-2022); 

 

▪ bezúplatný převod pozemků parc. č. 3071/6, parc. č. 3071/7, parc. č. 3072/5, parc. č. 3074/19 

a parc. č. 3074/20 v k. ú. a obci Sedlčany (pozemky nacházející se pod stavbou vodního díla – 

retenční nádrže), a to z majetku ČR – Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města 

Sedlčany (usnesení 97/2018-2022); 

 

▪ prodej části pozemku parc. č. 144/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

neplodná půda v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany, manželům, trvale bytem Sedlčany, 

a to nově vytvořený pozemek parc. č. 144/22 o výměře 219 m2 (vizte geometrický plán č. 236-

57/2019 ze dne 25. července 2019) za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní 

cenu 21.900,00 Kč (v souboru výroků usnesení 98/2018-2022);  

 

▪ prodej pozemku parc. č. 1395, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsobem využití 

společný dvůr, o výměře 139 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to do podílového spoluvlastnictví 

dvěma párům manželů, za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 

69.500,00 Kč (v souboru výroků usnesení 99/2018-2022); 

 

▪ prodej nemovitostí, pozemku parc. č. 246, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 270 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, jehož součástí je stavba – budova s číslem popisným 

(objekt k bydlení) Sedlčany č. p. 85 v ulici Nádražní, a to kupujícímu, který v rámci zveřejněné 

soutěže (tzv. obálková metoda) podal nejvyšší nabídku v částce 4.909.000,00 Kč (v souboru 

výroků usnesení 100/2018-2022); 

 

▪ v souladu s usnesením Rady města Sedlčany č. RM 22-400/2018-2022 ze dne 21. srpna 2019 

přijetí daru od současných spoluvlastníků pozemku parc. č. 2987/62, druhem pozemku orná 

půda o výměře 792 m2 v k. ú. a obci Sedlčany a zároveň zřízení věcného břemene spočívající 

v umístění vodovodního řadu, jeho zřízení a provozování včetně práva vstupu a vjezdu 

na pozemcích parc. č. 2987/79 a parc. č. 2987/80 v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický 

plán č. 2631 – 11418/2019 ze dne 1. dubna 2019); (v souboru výroků usnesení 101/2018-2022); 

 

▪ výkup pozemku od dvou spoluvlastníků, a to pozemku parc. č. 3038/52, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití silnice o výměře 40 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, za jednotkovou 

cenu 150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 6.000,00 Kč (v souboru výroků usnesení 

102/2018-2022); 

 

▪ postupem dle ustanovení § 31 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru 

nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, návrh na změnu hranic katastrálních území 

v katastru města Sedlčany, a to hranice mezi katastrálním územím Sestrouň a katastrálním 
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územím Sedlčany s tím, že pozemky parc. č. 272/14, parc. č. 272/15, parc. č. 272/16, 

parc. č. 272/17, parc. č. 272/23, parc. č. 272/2, parc. č. 272/3, parc. č. 272/4, parc. č. 272/5, 

parc. č. 272/18, parc. č. 272/19, parc. č. 272/20, parc. č. 272/21, parc. č. 272/13, parc. č. 297/13, 

parc. č. 297/15, parc. č. 268/2, parc. č. 268/1, parc. č. 267/9, parc. č. 267/10 a parc. č. 267/8, 

dosud evidované pro k. ú. Sestrouň, budou nově vedeny v evidenci katastru nemovitostí 

v k. ú. Sedlčany, vše obec Sedlčany (usnesení 103/2018-2022);  

 

▪ a to v souladu s usnesením Rady města Sedlčany č. RM 23-414/2018-2022 ze dne 4. září 2019 

a rovněž na základě kompetencí založených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, název nové (slepé) ulice městské zástavby Sedlčany, 

která zní: „Ořechová“. Hranice nové ulice začíná sjezdem ze silnice označené II/105 směrem 

ze Sedlčan na Osečany a nachází se na pozemku parc. č. 272/17 v k. ú. Sestrouň, obec Sedlčany, 

(lokalizace místa: při místní části Sedlčany, osada Zberaz s názvem Roudný); (usnesení 

104/2018-2022); 

 

▪ v souladu s ust. § 9 odst. 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, ve znění 

pozdějších předpisů a v návaznosti na své usnesení č. 87/2018-2022 ze dne 24. června 2019, 

aktualizovaný „Plán společných zařízení“ doplněný o cesty DC 14 a DC 15, který je součástí 

návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany 

(v souboru výroků usnesení 105/2018-2022); 

 

▪ změnu hranic katastrálních území Sedlčany a Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany, týkající 

se místní komunikace z Doubravice ve směru na Oříkov, a to dle přiloženého zákresu 

(v souboru výroků usnesení 105/2018-2022). 

 

 

 


