ZÁ PI S
z 30. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.1.2017 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice
Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva.
Omluveni: p. David Vágner
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 29. 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 starosty
3. Majetkové záležitosti:
provozní řád úpravny vody Mužetice
Změna č. 1 Územního plánu Sedlice
nabídka na kácení stromů
Schvalování smluv:
Smlouva o financování malého projektu – Dispoziční fond
Dodatek č. 1/2017 ke smlouvě s TS Strakonice
Kupní smlouva p. Trávníček
Darovací smlouva s Jihočeským krajem
4. Žádosti, připomínky a různé:
žádosti o finanční příspěvky
žádost o připojení k mezinárodní kampani
5. Úkoly a kontrola jejich plnění
úkoly členům zastupitelstva a pracovníkům městského úřadu
zpráva kontrolního výboru zastupitelstva o plnění úkolů
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr
hlasování: pro:

10

proti: 0

zdržel se: 0

1. Zahájení
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: p. Zdeněk Baloušek, p. Jiří Bláha
hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 2

Starosta města navrhl ověřovatele zápisu: p. František Doušek, p. Hana Růžičková
hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 2
Průběh jednání:
Kontrola zápisu a plnění usnesení z posledního zasedání – bez závad
2. Zpráva starosty
- dne 1. ledna 2017 se konala Novoroční sešlost – příznivé počasí, vydařená akce
- byly doplněny kontejnery pro sběr plastů do Nádražní ulice a základní školy
- probíhá zimní údržba chodníků a místních komunikací – údržba je na dobré úrovni
3. Majetkové záležitosti
1. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Provozní řád úpravny vody Mužetice.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
2. Zastupitelstvo města po projednání rozhoduje v samostatné působnosti, dle § 6 odst. (5) písm.
a) a v návaznosti na § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), o pořízení Změny č. 1 územního plánu
Sedlice. Zastupitelstvo města po projednání rozhoduje, dle § 6 odst. (6) písm. b) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon) o podání žádosti o pořízení Změny č. 1 územního plánu Sedlice na Městský
úřad Blatná – odbor výstavby a územního plánování (úřad územního plánování), který dle § 6
odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon) pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na
žádost obce ve svém správním obvodu. Zastupitelstvo města po projednání, dle § 6 odst. (5)
písm. f) a v návaznosti na ustanovení § 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), volí určeného
člena zastupitelstva Ing. Jiřího Roda pro spolupráci s pořizovatelem a zpracovatelem při
pořizování Změny č. 1 územního plánu Sedlice.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
3. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo nabídku p. Miroslava Kostohryze z Hněvkova na
kácení stromů v parku na náměstí T. G. Masaryka v Sedlici a 2 ks olší na pozemku parc. č.
1185/1.
hlasování: pro: 9
proti: 1 – Ing. Herman zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo smlouvu „Smlouva o financování malého
projektu v rámci programu přeshraniční spolupráce s Euroregionem Šumava – jihozápadní
Čechy se sídlem v Klatovech a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy. Smlouva byla
předložena zastupitelstvu města v plném znění.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1 – p. Bláha
5. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Dodatek č. 1/2017 ke Smlouvě o sběru, přepravě,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a pověřilo starostu města podpisem
tohoto dodatku. Dodatek byl předložen zastupitelstvu města v plném znění.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
V době hlasování opustil místnost p. Bláha.

6. Zastupitelstvo města projednalo Kupní smlouvu s p. Trávníčkem a p. Olšavskou na prodej
hasičské zbrojnice v Holušicích a smlouvu neschválilo z důvodu, že v žádosti o koupi
zbrojnice byl uveden pouze p. Trávníček.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
V době hlasování nebyl přítomen p. Bláha.
7. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Darovací smlouvu o převodu movitých věcí s
Jihočeským krajem na darování tabletu a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy.
Smlouva byla předložena zastupitelstvu města v plném znění.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
V době hlasování nebyl přítomen p. Bláha.
4. Žádosti, připomínky a různé
1. Zastupitelstvo města projednalo Žádost o finanční příspěvek na činnost na rok 2017 Poradny
pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně – procesní oblast a
osobnostní rozvoj o.p.s. Záboří a rozhodnutí odložilo na příští zasedání při projednávání
všech ostatních žádostí.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
2. Zastupitelstvo města projednalo Žádost o finanční příspěvek na činnost na rok 2017 Oblastní
charity Strakonice, Pečovatelská služba Blatná a rozhodnutí odložilo na příští zasedání při
projednávání všech ostatních žádostí.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
3. Zastupitelstvo města projednalo žádost organizace Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.
Praha o dar na výměnu babyboxu v Jindřichově Hradci a rozhodnutí odložilo na příští
zasedání při projednávání všech ostatních žádostí.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo města projednalo žádost Spolku Lungta Praha o připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“ a připojení se města ke kampani neschválilo.
hlasování: pro: 4
proti: 3
zdržel se: 3
5. Úkoly a jejich plnění
- předání klíčů od vývěsky v Němčicích p. Vorlovi – předány
- seřídit veřejné osvětlení v Němčicích – bylo upraveno, bude znovu seřízeno elektrikářem
- umístit do Němčic kontejner na plast – zatím ROS nemá na zapůjčení
- úprava cesty v Němčicích k vlakovému přejezdu – na jaře budou opraveny výmoly
- výměna map v Sedlici – firma zpracovává
- zpracování územní studie Vráž – ing. Gottfried předá podklady do 31.1.2017 na MěÚ Blatná
- oprava chodníku na Sídlišti 2 – připravuje se
- oprava hasičské zbrojnice v Sedlici – podána žádost o dotaci na výměnu oken
- pokácení 2 stromů u mateřské školy – bude posouzeno dendrologem, pak jednání s památkovým
úřadem

6. Diskuse
- ing. Rod informoval o jednání s ministrem dopravy ohledně obchvatu Sedlice, účast zástupce
ŘSD – proběhl geologický průzkum, propadlo posouzení vlivu na životní prostředí EIA
- ing. Rod informoval o postupu akce oprava průtahu I/20 v Sedlici, projektant dokončuje projekt,
bude nutno předělat veřejné osvětlení
- p. Kratochvíl se dotazoval na vybudování chodníku v ulici Husova – řeší se s opravou průtahu
- p. Klíma informoval členy zastupitelstva o předaném výkazu TJ Sokol Sedlice
- p. Bláhová požaduje na příští zasedání dne 22.2.2017 se schválením přidělení dotací spolkům
schválit zároveň smlouvy o přidělení dotace
- p. Šindelář upozornil, že jedle u kapličky v Mužeticích je přerostlá a poškozuje kapličku – nutno
porazit
- p. Baloušek informoval o záměru p. Peška k žádosti o doživotní pronájem domu čp. 22 – bude
přizván na ekonomickou komisi k podání vysvětlení

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

Ing. Jiří Rod
starosta města

Usnesení
z 30. zasedání zastupitelstva města Sedlice, konaného 25.1.2017
od 18,00 hod. na MěÚ Sedlice
Usnesení č. 419/2017 k provoznímu řádu Mužetice. Po projednání ZM
schvaluje Provozní řád úpravny vody Mužetice.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 420/2017 ke změně územního plánu. Po projednání ZM
rozhoduje v samostatné působnosti, dle § 6 odst. (5) písm. a) a v návaznosti na § 44 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
(stavební zákon), o pořízení Změny č. 1 územního plánu Sedlice. Zastupitelstvo města po
projednání rozhoduje, dle § 6 odst. (6) písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) o podání žádosti o pořízení Změny
č. 1 územního plánu Sedlice na Městský úřad Blatná – odbor výstavby a územního plánování (úřad
územního plánování), který dle § 6 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) pořizuje územní plán, regulační
plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu. Zastupitelstvo města po projednání,
dle § 6 odst. (5) písm. f) a v návaznosti na ustanovení § 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), volí určeného
člena zastupitelstva Ing. Jiřího Roda pro spolupráci s pořizovatelem a zpracovatelem při pořizování
Změny č. 1 územního plánu Sedlice.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 421/2017 k nabídce p. Kostohryze. Po projednání ZM
schvaluje nabídku p. Miroslava Kostohryze z Hněvkova na kácení stromů v parku na náměstí T. G.
Masaryka v Sedlici a 2 ks olší na pozemku parc. č. 1185/1.
hlasování: pro: 9
proti: 1
zdržel se: 0
Usnesení č. 422/2017 ke smlouvě s Euroregionem Šumava. Po projednání ZM
schvaluje smlouvu „Smlouva o financování malého projektu v rámci programu přeshraniční
spolupráce s Euroregionem Šumava – jihozápadní Čechy se sídlem v Klatovech a pověřilo starostu
města podpisem této smlouvy.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 423/2017 k Dodatku č. 1/2017. Po projednání ZM
schvaluje Dodatek č. 1/2017 ke Smlouvě o sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a pověřilo starostu města podpisem tohoto dodatku.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 424/2017 k darovací smlouvě na tablet. Po projednání ZM
schvaluje Darovací smlouvu o převodu movitých věcí s Jihočeským krajem na darování tabletu a
pověřilo starostu města podpisem této smlouvy.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

Starosta:

Místostarosta:

