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MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 8. zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany ze dne 16. prosince 2019; soubor anonymizovaných usnesení (volební období 

2018 – 2022) 

 

Zastupitelé města Sedlčany přijali soubor celkem 20 usnesení, resp. specifických rozhodnutí, 

a to v následném členění: 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí: 

▪ zprávu o kontrole plnění usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se 

konalo dne 14. října 2019, doplněnou o aktualizaci plnění usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany ze dne  23. září 2019, s aktuálními údaji plnění, a to v plném rozsahu bez 

připomínek (usnesení 114/2018-2022); 

 

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

Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 15. října 

až 16. prosince 2019, ve kterém se v termínu dne 16. října, 30. října, 13. listopadu, 27. listopadu 

a dne 4. prosince 2019 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení 

115/2018-2022); 

 

▪ plnění úkolu vyplývajícího z veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany z usnesení zn. 

ZM 80/2018-2022 ve věci financování investičního záměru města Sedlčany – Aquapark 

Sedlčany (Studie Finančního výboru ZM; Matematický model financování) spolu 

s doplňujícím vysvětlením pana Ing. Františka Hodyse, předsedy FV ZM (usnesení 122/2018-

2022); 

 

▪ předaný a doplněný soubor informací o plnění usnesení ZM č. 110/2018-2022, ZM 111/2018-

2022 a ZM č. 112/2018-2022 ve věci ochrany dětí a mládeže před sociálně patologickými jevy 

(usnesení 128/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ cenu vodného pro domácnosti i ostatní odběratele, která je ve výši 39,79 Kč/m3 bez DPH, což 

představuje 45,76 Kč/m3 včetně DPH pro období od 1. ledna do 30. dubna 2020, respektive 

43,77 Kč/m3 včetně DPH (v období od 1. května do 31. prosince 2020; předpokládané snížení 

sazby DPH);  

▪ cenu stočného pro domácnosti i ostatní odběratele, která je ve výši 32,59 Kč/m3, což 

představuje 37,48 Kč/m3 včetně DPH pro období od 1. ledna do 30. dubna 2020, respektive 

35,85 Kč/m3 včetně DPH (v období od 1. května do 31. prosince 2020; předpokládané snížení 

sazby DPH);  

▪ souhrnnou cenu vodného a stočného pro rok 2020 ve výši 83,25 Kč/m3 včetně DPH 

(pro období od 1. ledna do 30. dubna 2020); 

▪ souhrnnou cena vodného a stočného pro rok 2020 ve výši 79,63 Kč/m3 včetně DPH 

(od 1. května do 31. prosince 2020; snížení sazby DPH); (soubor výroků usnesení 116/2018-

2022); 
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▪ předložený návrh rozpočtu města Sedlčany na rok 2020. Rozpočet je koncipován na straně 

příjmů a výdajů v částce rovné 239 314 tis. Kč. Návrh rozpočtu předpokládá zapojení 

finančních rezerv ve výši 14 300 tis. Kč (usnesení 119/2018-2022);  

 

▪ Odpisový plán města Sedlčany na rok 2020. 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 120/2018-2022); 

 

▪ Rozpočtový výhled na rozpočtové období let 2021-2022. Rozpočtový výhled je koncipován 

v částkách rovných v příjmové a výdajové části a svým obsahem zajišťuje běžné provozní 

výdaje a činnost města a organizací jim zřízených a finanční prostředky na opravy, údržbu 

a rekonstrukce majetku města (usnesení 121/2018-2022); 

 

▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 4/2019, o místním poplatku ze psů, kterou se 

zároveň ruší obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 4/2010, o místním poplatku ze psů, 

schválená souborem usnesení Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 13. prosince 2010, 

označeným č. 29 (v souboru výroků usnesení 123/2018-2022); 

 

▪ obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 5/2019, kterou se stanoví místní poplatek 

za užívání veřejného prostranství a kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška města 

Sedlčany č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství schválená souborem 

usnesení Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 13. prosince 2010, označeným č. 29; (v souboru 

výroků usnesení 124/2018-2022); 

 

▪ aktualizovaný Plán rozvoje sportu města Sedlčany na období 2019 – 2030 (Změna č. 1), 

kterým je s účinností dne 17. prosince 2019 nahrazen původní dokument Plán rozvoje sportu 

města Sedlčany na období 2018 – 2030, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města 

Sedlčany č. 267a/2014-2018 dne 23. července 2018 (usnesení 125/2018-2022);  

 

▪ Smlouvu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, uzavřenou mezi městem 

Sedlčany a fyzickou osobou, trvale bytem Osečany, 264 01 Sedlčany, která se týká pozemků 

parc. č. 332/1, parc. č. 332/2 a parc. č. 332/4, vše v k. ú. a obci Sedlčany s tím, že v případě 

pozemku parc. č. 332/1 spoluvlastník město Sedlčany převede do výlučného vlastnictví fyzické 

osoby spoluvlastnický podíl id. 3/20 a tato osoba se tak stane výlučným vlastníkem zmíněného 

pozemku parc. č. 332/1. V případě pozemků parc. č. 332/2 a parc. č. 332/4 podílový 

spoluvlastník převede do vlastnictví města Sedlčany spoluvlastnický podíl id. 12/20 a město 

Sedlčany se tak stane výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 332/2 a parc. č. 332/4, vše v k. ú. 

a obci Sedlčany (usnesení 126/2018-2022); 

 

▪ prodej pozemků parc. č. 2970/8, druhem pozemku zastavěná plocha o výměře 6 m2 a parc. č. 

2970/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití zeleň o výměře 19 m2, vše  v k. ú. 

a obci Sedlčany, a to do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, za jednotkovou cenu 500,00 Kč/m2, tj. 25 m2 

za celkovou kupní cenu 12 500,00 Kč (v souboru výroků usnesení 127/2018-2022); 

 

▪ mimořádnou odměnu za rok 2019 ve výši 1,5 násobku měsíční odměny, která za výkon funkce 

podle prováděcího předpisu k ustanovení § 73 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 



 3 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uvolněným členům zastupitelstva náleží (usnesení 

129/2018-2022); 

  

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

předpisů, mimořádnou odměnu ve výši 1,5 násobku měsíční odměny, která za výkon funkce 

na základě ustanovení § 73 uvedeného zákona uvolněnému členu zastupitelstva náleží, a to 

panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, starostovi města Sedlčany, za jeho aktivity ve prospěch obce 

vykonané konkrétními činnostmi nad rámec povinností vyplývajících z výkonu funkce starosty, 

tj.:  

- definování podmínek pro uložení kontaminované zeminy; relace přepravy nákladu 

a vytíženosti vozidel při investiční akci LAS Taverny – umělé dráhy, povrchy, sektory; 

- autorství modelu poptávkového řízení na snížení vícenákladů vyčíslených smluvním 

zhotovitelem akce, které po právním a věcném projednání v konečném důsledku 

představuje úsporu 3,3 mil. Kč z rozpočtu města Sedlčany na akci LAS Taverny – umělé 

dráhy, povrchy, sektory; 

- výběr vhodných dřevin náhradní výsadby do půdních podmínek lokalit městské 

zástavby Sedlčany a místních částí venkovského charakteru v roce 2019 se znalostí 

dendrologie, půdních podmínek lokality a specifik stanoviště (trvanlivost dřevin 

a zajištění růstových podmínek; výluka dřívějšího úhynu); (usnesení 130/2018-2022); 

 

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

předpisů, mimořádnou odměnu ve výši 1,5 násobku 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 

obce vykonané nad rámec povinností vyplývajících z výkonu funkce místostarosty, tj.: 

- nové prvky právního postupu rozhodné v urychlení a návratu zhotovitele investiční akce 

pod názvem LAS Taverny – umělé dráhy, povrchy, sektory na staveniště k výkonu 

sjednaných smluvních podmínek na zhotovení díla; prevence rozhodování před 

soudním řízením; 

- aktivity na kontrolních dnech a prohlídkách stavenišť na rozsáhlých investičních akcích 

(zejména „LAS Taverny – umělé dráhy, povrchy, sektory“; „Přístavba 2. základní školy 

Propojení, Sedlčany“); 

- významný podíl na zajištění kvality vybavení učeben základní školy nábytkem, 

potřebami pro výuku a školními pomůckami; 

- odborný podíl na rozvojových projektech a záměrech města Sedlčany v oblasti sportu 

a volnočasových aktivit, prevence negativních jevů; vybavenost vhodnými prvky 

(usnesení 131/2018-2022); 

 

▪ aby počínaje dnem 1. ledna 2020 pobírali členové Rady města Sedlčany odměnu ve výši 

6.600,00 Kč/měsíc; předsedové výborů Zastupitelstva města Sedlčany, předsedové komisí 

Rady města Sedlčany a předsedové zvláštních orgánů města, kteří jsou zastupiteli města 

odměnu ve výši 2.500,00 Kč/měsíc; zastupitelé, kteří budou rovněž členy výborů, členy komisí 

nebo členy zvláštního orgánu odměnu ve výši 1.750,00 Kč/měsíc; členové zastupitelstva, kteří 

nemají žádných dalších funkcí (rozumí se funkce členů výboru, komise nebo člena zvláštního 

orgánu) odměnu ve výši 1.200,00 Kč/měsíc (usnesení 132/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vyhlásilo: 

▪ postupem podle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Program města Sedlčany na podporu kvality 
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životního prostředí v rozpočtovém období 2020 „Podpora výstavby domovních čistíren 

odpadních vod“ (v souboru výroků usnesení 117/2018-2022); 

 

▪ Výzvu pro předkládání Žádostí o poskytnutí podpory (Výzva ŽP č. 1/2020) na „Výstavbu 

domovních čistíren odpadních vod“ (v souboru výroků usnesení 117/2018-2022). 

 

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 2020 (v souboru výroků usnesení 117/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo: 

▪ zajistit provádění Programu města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí 

v rozpočtovém období 2020 „Podpora výstavby domovních čistíren odpadních vod“ 

(v souboru výroků usnesení 117/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany pověřilo: 

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

kompetencí založených dokumentací k Programu města Sedlčany na podporu kvality životního 

prostředí v rozpočtovém období 2020, o které bylo rozhodnuto Zastupitelstvem města Sedlčany 

(v souboru výroků usnesení 117/2018-2022); 

 

▪ Radu města Sedlčany k závěrečným změnám rozpočtu na rok 2019 a uskutečnění 

rozpočtového opatření, ve smyslu § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bez omezení částky, pokud v závěru roku 

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 IROP (usnesení 118/2018-2022).  

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vyslovilo poděkování: 

▪ Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje a spolupracujícím útvarům, výjezdové 

jednotce města Sedlčany a výjezdovým jednotkám Sborů dobrovolných hasičů Libíň, 

Dublovice, Jesenice, Kosova Hora, Křečovice, Nalžovice, Osečany a Vysoký Chlumec 

za obětavost a nasazení při likvidaci požáru elektroodpadu v areálu Kovošrotu v Sedlčanech 

ve dnech 14. – 16. prosince 2019. Poděkování náleží rovněž Policii České republiky, Městské 

policii Sedlčany a všem dalším, kteří se podíleli na zajištění lokality požáru a zásobování 

zasahujících hasičů (usnesení 133/2018-2022). 

 

 

 

 

 


