ZÁPI S
z 16. zasedání ZM Sedlice konaného dne 30.9.2020 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice
Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva.
Omluveni: Ing. Jiří Rod
1. Zahájení
Starosta města přivítal přítomné a zahájil zasedání konstatováním, že zasedání zastupitelstva města
bylo řádně svoláno a vyhlášeno a že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města,
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápis z 15. zasedání ZM, který byl vystaven na MěÚ Sedlice,
byl ověřen a nebyly podány žádné námitky, je tedy schválen. Starosta seznámil přítomné s návrhem
programu jednání:

Program:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise, kontrola plnění usnesení z
posledního zasedání
2. Zpráva zastupitelstva
3. Majetkové záležitosti:
změna rozpočtu roku 2020
určení pracovní skupiny k programu Regenerace MPZ
rozhodnutí o dalším provozování vodovodu a kanalizace
Schvalování smluv:
Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou E.ON
Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí
Rámcová kupní smlouva se společností Čepro
4. Žádosti, připomínky a různé:
žádost o dlouhodobý pronájem pozemku parc. č. 393/4
žádosti o odkoupení pozemků
žádosti o finanční dar
žádosti o dotaci z rozpočtu města
žádost o přidělení bytu v DPS Sedlice
5. Úkoly a kontrola jejich plnění
úkoly členům zastupitelstva a pracovníkům městského úřadu
zpráva kontrolního výboru zastupitelstva o plnění úkolů
6. Usnesení a závěr
hlasování: pro:

10

proti: 0

zdržel se: 0

1. Zahájení
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: p. Marta Klímová, MUDr. Jan Hlad
hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 2

Starosta města navrhl ověřovatele zápisu: p. Hana Růžičková, p. Jaroslav Šavrda
hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Průběh jednání:
Kontrola zápisu a plnění usnesení z posledního zasedání – bez závad
2. Zpráva zastupitelstva:
- jednosměrná komunikace u MŠ byla osazena značením
- proběhlo jednání ohledně rekonstrukce Kostelní ulice – v plánu na příští rok
- parkoviště u MŠ – podána žádost o stavební povolení, bude podána žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova
- oprava silnice I/20 – odsunuto na říjen
- kolaudace prodloužení vodovodu a kanalizace v Nádražní – chybí zákres skutečného stavu
- podána žádost o dotaci na kůrovce ve výši 2,8 mil. Kč, z Ministerstva zemědělství bude krácení
o 15 %, dotace by měla být cca. 2,1 mil. Kč
3. Majetkové záležitosti
1. Zastupitelstvo města bere na vědomí Rozpočtovou změnu č. 7 – změna rozpočtu na rok 2020,
která je tvořena rozpočtovým opatřením č. 7 ze dne 24.7.2020 schválenou starostou města z
důvodu zvýšení příjmů a výdajů ve výši 15 000,-- Kč – příjem a čerpání dotace z úřadu
práce, z důvodu zvýšení příjmů a výdajů ve výši 350 000,-- Kč – prodej a těžba kůrovcového
dřeva.
2. Zastupitelstvo města bere na vědomí Rozpočtovou změnu č. 8 – změna rozpočtu na rok 2020,
která je tvořena rozpočtovým opatřením č. 8 ze dne 12.8.2020 schválenou starostou města z
důvodu zvýšení ve výši 1 565 000,-- Kč – příspěvek na propad příjmů z RUD, zvýšení příjmů
a výdajů ve výši 94 000,-- Kč – příjem a čerpání dotace na volby, zvýšení výdajů ve výši
1 205 000,-- Kč – nákup pozemku, zvýšení výdajů ve výši 80 000,-- Kč – opravy M25 a
traktor, z důvodu zvýšení výdajů ve výši 65 000,-- Kč – mzdy dohody.
3. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo vytvoření pracovní skupiny k programu
Regenerace MPZ ve složení: Mgr. Kateřina Brabcová, Jaroslav Šavrda, Ing. Petr Obleser, za
NPÚ Č. Budějovice Ing. Jaroslav Burian CSc. a Ing. arch. Jana Štorková.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo prodloužení pronájmu vodovodu a kanalizace se
společností Čevak a.s. České Budějovice uzavřením dodatku ke smlouvě o pronájmu na
2 roky s výpovědní lhůtou a prodlužováním vždy o rok.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1 p. Šavrda
5. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI014330061287/002 se společností E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na zřízení
věcného břemene na pozemku parc. č. 2005/21 v k.ú. Sedlice u Blatné. Smlouva byla
zastupitelstvu města předložena v plném znění.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
6. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Dodatek č. 001/2020 ke smlouvě č.:
1030044825/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON

Distribuce České Budějovice na zřízení věcného břemene na pozemkách parc. č. 767/2 a 449
v k.ú. Mužetice. Dodatek byl předložen zastupitelstvu města v plném znění.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
7. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Rámcovou kupní smlouvu se společností
Čepro, a.s. Praha na odběr zboží a služeb prostřednictvím karet EuroOil. Smlouva byla
předložena zastupitelstvu města v plném znění.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
4. Žádosti, připomínky a různé
1. Zastupitelstvo města po zveřejnění záměru pronájmu opětovně projednalo žádost o
dlouhodobý pronájem pozemku parc. č. 393/4 v k.ú. Holušice u Mužetic a připomínku k
záměru Ing. Ctirada Klímy, mysliveckého hospodáře MS Mužetice a pronájem neschválilo z
důvodu, že přes pozemek vede biokoridor migrace zvěře.
hlasování: pro: 0
proti: 8
zdržel se: 2 p. Šavrda, p. Doušek
2. Zastupitelstvo města po zveřejnění záměru prodeje opětovně projednalo žádost o prodej části
pozemku parc. č. 945/1 v k.ú. Sedlice u Blatné o výměře 400 m2 a prodej neschválilo z
důvodu, že město nemá v záměru prodej využitelných pozemků.
hlasování: pro: 0
proti: 10 zdržel se: 0
3. Zastupitelstvo města po zveřejnění záměru prodeje opětovně projednalo žádost o prodej
pozemku parc. č. 1335/103 v k.ú. Sedlice u Blatné o výměře 408 m2 a prodej schválilo s
podmínkou, že žadatelka zajistí zpracování znaleckého posudku ceny pozemku a uhradí
všechny náklady s prodejem spojené. Pozemek bude prodán za cenu tohoto znaleckého
posudku. Jedná se o pozemek oplocený, s asfaltovým povrchem, dlouhodobě užívaný
žadatelkou jako součást místní Sokolovny.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1 MUDr. Hlad
4. Zastupitelstvo města projednalo žádost Domova pro seniory Blatná o finanční dar na
provozní náklady domova a rozhodlo poskytnout dar ve výši 10 000,-- Kč.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1 MUDr. Hlad
5. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo žádost o příspěvek na pořádání střeleckých
závodů ve výši 8 000,-- Kč.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
6. Zastupitelstvo města projednalo žádost o příspěvek Hospicu sv. Jana N. Neumanna o.p.s.
Prachatice ve výši 10 000,-- Kč a rozhodlo poskytnout dar ve výši 5 000,-- Kč k zajištění
péče o nemocné.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1 p. Šavrda
7. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo žádost Svazu tělesně postižených v ČR z.s.,
místní organizace Blatná na činnost a akce ve výši 5 000,-- Kč.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
8. Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost o přidělení bytu v DPS Sedlice a rozhodnutí
odložilo na příští zasedání.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0

5. Úkoly a jejich plnění
- odstranění starých sloupů VO a rozhlasu – není, termín do 30.11.2020
- zjistit stav příprav na rekonstrukci průtahu I/20

Zapsal:
Ověřovatelé zápisu: …..................................
…..................................

Vladimír Klíma
starosta města

Usnesení
z 16. zasedání zastupitelstva města Sedlice, konaného 30.9.2020
od 18,00 hod. na MěÚ Sedlice
Usnesení č. 263/2020 k pracovní skupině regenerace. Po projednání ZM
schvaluje vytvoření pracovní skupiny k programu Regenerace MPZ ve složení: Mgr. Kateřina
Brabcová, Jaroslav Šavrda, Ing. Petr Obleser, za NPÚ Č. Budějovice Ing. Jaroslav Burian CSc. a
Ing. arch. Jana Štorková.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 264/2020 k pronájmu vodovodu a kanalizace. Po projednání ZM
schvaluje prodloužení pronájmu vodovodu a kanalizace se společností Čevak a.s. České
Budějovice uzavřením dodatku ke smlouvě o pronájmu na 2 roky s výpovědní lhůtou a
prodlužováním vždy o rok.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 265/2020 ke smlouvě o zřízení VB. Po projednání ZM
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330061287/002 se společností E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice na zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2005/21 v k.ú.
Sedlice u Blatné. Smlouva byla zastupitelstvu města předložena v plném znění.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 266/2020 k dodatku ke smlouvě o VB. Po projednání ZM
schvaluje Dodatek č. 001/2020 ke smlouvě č.: 1030044825/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností E.ON Distribuce České Budějovice na zřízení věcného břemene
na pozemkách parc. č. 767/2 a 449 v k.ú. Mužetice. Dodatek byl předložen zastupitelstvu města v
plném znění.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 267/2020 ke kupní smlouvě s Čepro. Po projednání ZM
schvaluje Rámcovou kupní smlouvu se společností Čepro, a.s. Praha na odběr zboží a služeb
prostřednictvím karet EuroOil. Smlouva byla předložena zastupitelstvu města v plném znění.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 268/2020 k prodeji pozemku. Po projednání ZM
schvaluje prodej pozemku parc. č. 1335/103 v k.ú. Sedlice u Blatné o výměře 408 m 2 s
podmínkou, že žadatelka zajistí zpracování znaleckého posudku ceny pozemku a uhradí všechny
náklady s prodejem spojené. Pozemek bude prodán za cenu tohoto znaleckého posudku.Jedná se o
pozemek oplocený, s asfaltovým povrchem, dlouhodobě užívaný žadatelkou jako součást místní
Sokolovny.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 269/2020 k daru Domovu pro seniory Blatná. Po projednání ZM
schvaluje poskytnutí daru ve výši 10 000,-- Kč Domovu pro seniory Blatná na provozní náklady
domova.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1

Usnesení č. 270/2020 k daru na střelecké závody. Po projednání ZM
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 8 000,-- Kč na pořádání střeleckých závodů.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 271/2020 k daru Hospicu Prachatice. Po projednání ZM
schvaluje poskytnutí daru ve výši 5 000,-- Kč Hospicu sv. Jana N. Neumanna o.p.s. Prachatice k
zajištění péče o nemocné.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 272/2020 k dotaci STP. Po projednání ZM
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5 000,-- Kč Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní
organizace Blatná na činnost a akce.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0

Starosta:

Místostarostka:

