ZÁPI S
z 25. zasedání ZM Sedlice konaného dne 20.7.2016 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice
Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva.
Omluveni: p. 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 24. 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:
změna rozpočtu roku 2016
Schvalování smluv:
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Smlouva o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje
4. Žádosti, připomínky a různé:
žádosti o prodej pozemků
žádost o dotaci z rozpočtu města
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr
hlasování: pro: 6

proti: 3

zdržel se: 1

Ing. Herman navrhl doplnění programu o bod dle pozvánky: zařazení stálých bodů do jednání ZM.
Bylo hlasováno o 2 variantách:
1) Úkoly zastupitelstva starostovi, Zpráva starosty o plnění úkolů, Zpráva kontrolního výboru o
plnění úkolů zadaných zastupitelstvem starostovi
hlasování: pro: 6
proti: 2
zdržel se: 2
2) Úkoly zastupitelstva členům zastupitelstva, Zpráva členů zastupitelstva o plnění úkolů, Zpráva
kontrolního výboru o plnění úkolů zadaných zastupitelstvem členům zastupitelstva
hlasování: pro: 8
proti: 1
zdržel se: 1
Do programu byly doplněny obě varianta.

1. Zahájení
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: p. Jiří Bláha, Ing. Jindřich Brožovský
hlasování: pro:
8
proti: 0zdržel se: 2
Starosta města navrhl ověřovatele zápisu: p. Zdeněk Baloušek, p. Vladimír Klíma
hlasování: pro:
8
proti: 0zdržel se: 2
Průběh jednání:
Kontrola zápisu a plnění usnesení z posledního zasedání – bez závad
2. Zpráva starosty
- zahájena rekonstrukce chodníků v ulicích Palackého a Komenského
- připravuje se projektová dokumentace na rekonstrukce ulic Jeronýmova a Havlíčkova, dne
9.8.2016 proběhne veřejné projednávání návrhů
- dne 19.7.2016 proběhlo jednání s ŘSD Č. Budějovice ohledně humanizace silnice I/20, včetně
úpravy chodníků
- proběhlo jednání ohledně úpravy prostoru na náměstí T. G. Masaryka před hotelem Na Velké
hospodě a před čp. 139
- proběhlo jednání na Biskupství českobudějovickém ohledně žaloby na vrácení pozemků – budou
připraveny 3 varianty řešení
3. Majetkové záležitosti
1. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo na návrh finančního výboru Rozpočtovou změnu
č. 7 – změna rozpočtu na rok 2016, která je tvořena rozpočtovým opatřením č. 7 ze dne
20.7.2016 z důvodu zvýšení příjmů a výdajů ve výši 14 000,-- Kč – příjem a čerpání dotace
Úřadu práce Strakonice.
hlasování: pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0
2. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace s Oblastní charitou
Strakonice a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy. Smlouva byla předložena
zastupitelstvu města v plném znění.
hlasování: pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0
3. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo smlouvu „Smlouva o poskytnutí dotace
SDO/KHEJ/418/16“ s Jihočeským krajem a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy.
Smlouva byla předložena zastupitelstvu města v plném znění.
hlasování: pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo města projednalo zařazení navržených stálých bodů do jednání zastupitelstva
města a odložilo rozhodnutí na příští zasedání ZM.
hlasování: pro: 8
proti: 0 zdržel se: 2 Ing. Herman, p. Klíma
4. Žádosti, připomínky a různé
1.

Zastupitelstvo města po geometrickém zaměření pozemku projednalo žádost o prodej pozemku
parc. č. 485/15 o výměře 148 m2 v k.ú. Holušice u Mužetic kolem prodávané hasičské zbrojnice

a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 485/15 o výměře 148 m2 a stavby bez čp.
na stavebním pozemku parc. č. st. 68 o výměře 36 m2 vše v k.ú. Holušice u Mužetic..
hlasování: pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0
2. Zastupitelstvo města projednalo žádost Agro Sedlice a.s. o prodej pozemku parc. č. st. 366/4
o výměře 7 m2, v k.ú. Sedlice u Blatné, vlastnický podíl města Sedlice ½ a rozhodlo zveřejnit
záměr prodeje.
hlasování: pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0
3. Zastupitelstvo města opětovně projednalo Žádost o dotaci z rozpočtu města Sedlice podanou
Sportovním klubem Nakama Shotokan Sedlice na činnost oddílu ve výši 70 000,-- Kč a
schválilo částku ve výši 30 000,-- Kč na nákup jednotných bund s podmínkou umístění loga
města Sedlice na bundách.
hlasování: pro: 8
proti: 0 zdržel se: 2
Ing. Rod, Ing. Herman
5. Diskuse
- p. Bláha dne 16.7. byla objížďka přes Holušice, nebylo posečeno kolem silnice – seče v Sedlici
- Ing. Rod - proběhla další jednání se zájemci o zaměstnání – 1 odmítl, 1 se rozmyslí
- Bc. Bláhová se dotazovala na výměnu map po městě – Ing. Rod připraví návrh na obnovení map
do příštího zasedání
- p. Hrdličková se dotazovala na altán do parku – do týdne bude hotový
- p. Hrdličková – zda se uvažuje o obnově zeleně na školní zahradě – zatím ne
- p. Růžičková – zda bylo zasláno písemné vyjádření p. Hovorkovi ohledně úpravy vjezdu – Ing.
Rod osobně předal a projednal dokumenty
- p. Novák upozornil na havarijní stav stožáru VO před čp. 21 – je zadáno firmě – bude urgováno
- p. Bláhová se dotazovala p. Nováka na průběh opravy chodníků – konají se kontrolní dny
- p. Brožová se dotazovala na projednání nabídky společnosti eCentre – proběhlo porovnání, pro
časovou tíseň odloženo
- Ing. Rod – pozvání na sobotu 23.7. na soutěž v požárním útoku, účast 2 družstva ze Slovenska a
1 z Německa
- Ing. Rod pouťového fotbalového utkání se zúčastní SG Bohemians Praha s p. Panenkou,
Dobiášem a dalšími
- Ing. Rod – dne 6.8. se konají Krajkářské slavnosti – program na náměstí, výstavy, též v kostele,
účast krajkářek z Německa

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

Ing. Jiří Rod
starosta města

Usnesení
z 25. zasedání zastupitelstva města Sedlice, konaného 20.7.2016
od 18,00 hod. na MěÚ Sedlice
Usnesení č. 320/2016 ke změně rozpočtu. Po projednání ZM
schvaluje na návrh finančního výboru Rozpočtovou změnu č. 7 – změna rozpočtu na rok 2016,
která je tvořena rozpočtovým opatřením č. 7 ze dne 20.7.2016 z důvodu zvýšení příjmů a výdajů ve
výši 14 000,-- Kč – příjem a čerpání dotace Úřadu práce Strakonice.
hlasování: pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 321/2016 ke smlouvě o dotaci charitě. Po projednání ZM
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace s Oblastní charitou Strakonice a pověřilo starostu města
podpisem této smlouvy.
hlasování: pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 322/2016 ke smlouvě o dotaci s Jihočeským krajem. Po projednání ZM
schvaluje smlouvu „Smlouva o poskytnutí dotace SDO/KHEJ/418/16“ s Jihočeským krajem a
pověřilo starostu města podpisem této smlouvy.
hlasování: pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 323/2016 k prodeji nemovitostí. Po projednání ZM
schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 485/15 o výměře 148 m2 a stavby bez čp. na
stavebním pozemku parc. č. st. 68 o výměře 36 m2 vše v k.ú. Holušice u Mužetic.
hlasování: pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 324/2016 k prodeji pozemku. Po projednání ZM
schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. st. 366/4 o výměře 7 m2, v k.ú. Sedlice u
Blatné, vlastnický podíl města Sedlice ½.
hlasování: pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 325/2016 k dotaci SK Nakama Shotokan. Po projednání ZM
schvaluje přidělení dotace Sportovnímu klubu Nakama Shotokan Sedlice na činnost oddílu ve výši
30 000,-- Kč na nákup jednotných bund s podmínkou umístění loga města Sedlice na bundách.
hlasování: pro: 8
proti: 0 zdržel se: 2

Starosta:

Místostarosta:

