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MĚSTO SEDLČANY 

náměstí T. G. Masaryka 32 

264 80 Sedlčany  

 

 

 

Informace o veřejném zasedání a přijatých usneseních z 9. zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany ze dne 9. března 2020; 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 8. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo 

dne 16. prosince 2019, předloženou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města 

Sedlčany, s aktuálními údaji plnění, a to v plném rozsahu, bez připomínek (usnesení 134/2018-

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 

17. prosince 2019 až 9. března 2020, ve kterém se v termínu dne 18. prosince 2019, 8. ledna 

2020, 22. ledna 2020, 5. února 2020, 19. února 2020 a 4. března 2020 konala řádná zasedání 

tohoto orgánu města Sedlčany (usnesení 135/2018-2022); 

 

▪ předané informace o výsledcích hospodaření města Sedlčany za rok 2019 (ve skladbě 

„Příjmy“; „Výdaje“). Příjmy dosáhly ve sledovaném rozpočtovém období roku 2019 celkové 

výše 294.296,18 tis. Kč (99,99 %) a výdaje celkové výše 284.172,11 tis. Kč (97,29 %). 

Rozpočet města Sedlčany za rok 2019 byl uzavřen jako přebytkový v částce 10.124,07 tis. Kč 

(usnesení 138/2018-2022); 

 

▪ průběžnou zprávu o plnění Programu města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí 

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

schválen usnesením zn. 117/2018-2022 (usnesení 140/2018-2022); 

 

▪ Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Sedlčany za období roku 2019 

(usnesení 149/2018-2022); 

 

▪ Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Sedlčany za období roku 2019 

(usnesení 150/2018-2022). 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo: 

▪ investiční záměr na rozšíření, resp. rekonstrukci (vestavba; přístavba a nástavba) objektu 

Základní umělecké školy Sedlčany a objednání tzv. 3. fáze studie tohoto záměru, a to podle 

nabídky zpracovatelů a autorů projektu (Mgr. A. Marek Topič a Ing. arch. Vratislav Ansorge), 

označenou jako Studie 1.3 v ceně 230.000,- Kč (v souboru výroků usnesení 136/2018-2022); 

 

▪ Rozpočtové opatření č. 1/2020, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených 

rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření je navýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany 
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na rok 2020 o částku ve výši 4.893,- tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 

2020 o částku 4.693,- tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě budou činit celkem 244.207,- tis. Kč; 

výdaje budou činit celkem 244.007,- tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve 

schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2020 bude přebytkový částkou 200,- tis. Kč 

(usnesení 139/2018-2022);        

 

▪ prodej pozemku parc. č. 381/4, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 

komunikace o výměře 32 m2, v k. ú. a obci Sedlčany, vizte geometrický plán č. 2708-157/2019 

ze dne 3. prosince 2019, vyhotovený Energon Dobříš, s. r. o., a to žadateli, trvale bytem 

Sedlčany, za jednotkovou cenu 500,- Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 16.000,- Kč (v souboru 

výroků usnesení 141/2018-2022); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 1618/377, druhem pozemku zahrada, způsobem ochrany ZPF, 

o výměře 14 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc. č. 1618/5 ve vlastnictví města 

Sedlčany (lokalita ulice Jateční), vizte geometrický plán č. 2706-125/2019 ze dne 10. prosince 

2019, a to manželům, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 200,- Kč/m2, tj. za celkovou 

kupní cenu 2.800,- Kč (v souboru výroků usnesení 142/2018-2022); 

 

▪ prodej pozemku parc. č. 1556/2, druhem pozemku zahrada o výměře 317 m2 v k. ú. a obci 

Sedlčany, a to na základě Žádosti podané fyzickou osobou, trvale bytem Sedlčany, 

za jednotkovou cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 63.400,- Kč (v souboru výroků 

usnesení 143/2018-2022); 

 

▪ bezúplatný převod pozemků (přijetí daru) parc. č. 3020/43 o výměře 38 m2, parc. č. 3020/44 

o výměře 756 m2 a parc. č. 3136 o výměře 189 m2, vše druhem pozemku orná půda, způsobem 

ochrany ZPF, v k. ú. a obci Sedlčany, o celkové výměře 983 m2, a to mezi dárcem a městem 

Sedlčany, jako nabyvatelem. Uvedené pozemky dárce převádí na město Sedlčany bezúplatně 

za účelem vybudování místní komunikace pro plánovanou výstavbu rodinných domů v lokalitě 

Roudný (v souboru výroků usnesení 144/2018-2022); 

 

▪ uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení 

věcného práva č. UZSVM/SPB/546/2020-SPBM“, a to mezi ČR – Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, jako převodcem a městem Sedlčany, jako nabyvatelem, jejímž 

předmětem je pozemek parc. č. 1811/2 v k. ú. a obci Sedlčany (usnesení 145/2018-2022);  

 

▪ směnu pozemků, resp. vzájemné darování s tím, že město Sedlčany převede bezúplatně 

do vlastnictví Středočeského kraje, zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic 

Středočeského kraje pozemky parc. č. 3037/9, parc. č. 3038/13, parc. č. 49/4 a parc. č. 3041/1 

o celkové výměře 682 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany (pozemky se nacházejí v silnicích II. a III. 

třídy), přičemž Středočeský kraj převede do vlastnictví města Sedlčany, resp. daruje nově 

vytvořené pozemky parc. č. 3051/14, parc. č. 3051/15 a parc. č. 3051/19 o celkové výměře 

667 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany, které jsou součástí nově vybudovaného chodníku podél 

silnice I/18 (vizte geometrický plán č. 2610-181684/2018 ze dne 21. prosince 2018); 

(v souboru výroků usnesení 146/2018-2022); 

 

▪ směnu pozemků ve vlastnictví města Sedlčany, a to parc. č. 133, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití jiná plocha, výměra 114 m2, parc. č. 134, druhem pozemku ostatní 

plocha, způsobem využití jiná plocha, výměra 260 m2, parc. č. 135, druhem pozemku zahrada, 

způsobem ochrany ZPF, výměra 382 m2, parc. č. 136, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití jiná plocha, výměra 239 m2, parc. č. 137, druhem pozemku zahrada, 
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způsobem ochrany ZPF, výměra 312 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany (v lokalitě ulic Tyršova 

a Pod Potoky), za pozemky ve vlastnictví převodce (GEFIRA stavby, s. r. o. Randova 3205/2, 

150 00 Praha 5), a to parc. č. 393, druhem pozemku trvalý travní porost, způsobem ochrany 

ZPF, výměra 556 m2 a parc. č. 394/1, druhem pozemku zahrada, způsobem ochrany ZPF, 

výměra 6 933 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany. Výše uvedená směna se schvaluje bez dalšího 

finančního vyrovnání, s podmínkou zahájení výstavby bytového domu smluvním partnerem 

na směňovaných pozemcích do dvou let od právních účinků provedení vkladu vlastnického 

práva do evidence katastru nemovitostí (v souboru výroků usnesení 147/2018-2022); 

 

▪ vybudování náhradního přístupu – přeložky k vodojemu na pozemku parc. č. 250/4 v k. ú. 

Bezmíř, obec Vojkov, ve vlastnictví města Sedlčany, tj. stavbu přeložky SO 304.170 dle 

projektové dokumentace stavby „D3 0304 Václavice – Voračice“; investor ČR (v souboru 

výroků usnesení 148/2018-2022); 

 

▪ peněžité plnění členům výborů Zastupitelstva města Sedlčany, komisí Rady města Sedlčany 

a zvláštních orgánů města Sedlčany za rok 2019, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 

Sedlčany (podle odst. 2 písm. v) § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů), a to postupem podle Zásad uvedených v Příloze tohoto usnesení, které bude 

vyplaceno nejpozději ve výplatním termínu měsíce května (usnesení 151/2018-2022); 

 

Příloha k usnesení zn. ZM 151/2018-2022  

Zásady pro poskytnutí peněžitého plnění členům výborů Zastupitelstva města Sedlčany, komisí 

Rady města Sedlčany a zvláštních orgánů města Sedlčany za rok 2019, kteří nejsou členy 

Zastupitelstva města Sedlčany (odst. 2 písm. v) § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích)  

▪ peněžité plnění je poskytované členům, kteří nejsou zaměstnanci Městského úřadu Sedlčany, 

nebo zastupiteli města Sedlčany; 

▪ Komise pro občanské obřady – výkon vlastní funkce bez odměny; mimo veřejnou funkci další 

žádaná práce, spočívající v soustavné a dlouhodobější činnosti s vystupujícími, zejména dětmi 

(dramatická výchova, hudební výchova, zpěv apod.) je odměňována s využitím institutu 

dohody o provedení práce; 

▪ zvláštní orgány – pouze členům Komise státní památkové péče a Komise sociálně právní; 

▪ minimálně jeden výstup za rok (jedno řádné jednání, kterého se člen zúčastnil); 

▪ zpětně za odvedenou činnost za rok 2019; 

▪ peněžité plnění se poskytuje odměnou ve výši 1.000,- Kč za jednu až tři účasti (včetně) 

na jednání uvedených orgánů, za čtyři a výše účastí se peněžité plnění poskytuje odměnou 

ve výši 2.000,- Kč; jedná se o jednorázovou odměnu bez vlivu na počet členství v orgánech. 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany vyslovilo souhlas: 

▪ s realizací a financováním projektu „Výstavba sportovně rekreační zóny Luční ul., Sedlčany“ 

v Národní programu podpory ČR v regionech Podprogram Rozvoj základní a doprovodné 

infrastruktury cestovního ruchu; výzva: 1/2020/117D72100 (usnesení 137/2018-2022). 

 


