ZÁPI S
z 16. zasedání ZM Sedlice konaného dne 12.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice
Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva, v 18,07 hod. se dostavil p. David
Vágner.
Omluveni: ing. Jindřich Brožovský
1. Zahájení
Starosta města přivítal přítomné a zahájil zasedání konstatováním nadpoloviční většiny 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 starosty
3. Majetkové záležitosti:
schválení výběru dodavatele PD ulic Jeronýmova a Havlíčkova
schválení výběru dodavatele PD na muzeum
inventarizace majetku města
úhrada nákladů na adventní setkání
úhrada nákladů na novoroční ohňostroj
odprodej plynovodu Vráž I. etapa
prodloužení střežení objektu města Sedlice
Schvalování smluv:
smlouvy o poskytnutí dotace
4. Žádosti, připomínky a různé:
žádosti ZŠ – přijetí peněžních darů a nabytí majetku darem
žádosti Agro Sedlice o úplatný převod pozemků
žádost o umístění reklamní tabule
žádost veřejné osvětlení p. Novotná Mužetice
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr
hlasování: pro:

7

proti: 0

zdržel se: 2 – p. Klíma, Ing. Herman

1. Zahájení
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: p. Zdeněk Baloušek, p. Jiří Bláha
hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 2
Starosta města navrhl ověřovatele zápisu: p. Čeněk Prokopec, Bc. Jana Bláhová

hlasování: pro:

7

proti: 0

zdržel se: 2

Průběh jednání:
Kontrola zápisu a plnění usnesení z posledního zasedání – bez závad
2. Zpráva starosty
- proběhla úprava kanceláří MěÚ – malování, výměna nábytku, archivace a skartace dokumentů
- byla osazena a nastavena ATS, proběhlo měření některých částí Sedlice, v nejnižším bodu je tlak
5 atm.
- chodník Husova – konzultace s Ing. Valáškem, na příští zasedání písemné vyjádření
úkoly k chodníku: písemně požádat ŘSD o stanovisko k vybudování chodník
požádat odbor dopravy MěÚ Blatná jaké dokumenty jsou potřeba k vydání
stavebního povolení a jak dlouho by vydání trvalo
zjistit, zda byl v minulosti vypracován projekt chodníků
- seznámení s vyjádřením ŘSD k výměně oken kolem silnice I/20
3. Majetkové záležitosti
1. Zastupitelstvo města projednalo návrh výběrové komise dodavatele projektové dokumentace
pro stavební úpravy ulic Jeronýmova a Havlíčkova v Sedlici a odložilo rozhodnutí po získání
referencí na firmu Road M.A.A.T., s.r.o. Tábor.
2. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo na návrh výběrové komise dodavatele projektové
dokumentace Muzeum krajky Sedlice Ing. Arch. Jaromíra Kročáka, České Budějovice.
hlasování: pro: 8
proti: 2 – p. Klíma, Ing. Herman zdržel se: 0
3. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo návrh na složení inventurních komisí k provedení
inventarizace majetku města Sedlice k 31.12.2015 – viz příloha.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1 – p. Klíma
4. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Příkaz k provedení inventarizace majetku města
Sedlice za rok 2015.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
5. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo úhradu nákladů na Adventní setkání.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
6. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo úhradu nákladů na novoroční ohňostroj ve výši
11 000,-- Kč a na pohoštění občanů a hudbu.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
7. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo podání žádosti společnosti E.ON o odprodej
plynového vedení „Vráž I. etapa“.
hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 2 – p. Klíma, Ing. Herman
8. Zastupitelstvo města projednalo nabídku firmy Jablotron na způsob ochrany objektů města
Sedlice a odložilo rozhodnutí po získání další nabídky. O bodu nebylo hlasováno.

9. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Sokol Sedlice.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1 – p. Klíma
10. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace s p. Markem
Pohankou ze Sedlice.
hlasování: pro: 8
proti: 2 – Ing. Rod, p. Baloušek zdržel se: 0
4. Žádosti, připomínky a různé
1. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy
T. G. Masaryka Sedlice o poskytnutí předchozího souhlasu s přijetím peněžních darů účelově
neurčených pro Základní školu a Mateřskou školu T. G. Masaryka Sedlice od 1.1.2016.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
2. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy
T. G. Masaryka Sedlice o odsouhlasení nabytí majetku darem pro Základní školu a
Mateřskou školu T. G. Masaryka Sedlice pro uvedené dary – viz žádost.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
3. Zastupitelstvo města projednalo žádost firmy Agro Sedlice a.s. o úplatný převod podílu ½
pozemků města parc. č. 1479/15, st. 364, st. 612/2 vše v k.ú. Sedlice u Blatné a rozhodlo
zveřejnit záměr prodeje. Před hlasováním p. Prokopec oznámil střet zájmů.
hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 2 – p. Prokopec a Šavrda
4. Zastupitelstvo města projednalo žádost firmy Agro Sedlice a.s. o úplatný převod pozemků
parc. č. 1692/6 – případně jeho část, podíl ½ pozemku parc. č. 1479/1 a pozemky parc. č.
2090 a 2091 vše v k.ú. Sedlice u Blatné a odložilo rozhodnutí po provedení důkladnější
analýzy.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1 – p. Prokopec
5. Zastupitelstvo města projednalo žádost firmy PDM NETOS s.r.o. o umístění reklamní tabule
s provozní dobou Restaurace Na Velké na pozemku města Sedlice parc. č. 1939/1 a rozhodlo
zveřejnit záměr pronájmu.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
6. Zastupitelstvo města projednalo žádost p. Květoslavy Novotné z Mužetic o umístění lampy
veřejného osvětlení k domu čp. 53 v Mužeticích a odložilo rozhodnutí po předložení cenové
nabídky od firmy Elektro Uhlík-Rubáš Blatná. O bodu nebylo hlasováno.
5. Diskuse
- p. Prokopec navrhl umístění světla veřejného osvětlení do ulice Husovy mezi čp. 235 a 250
- p. Růžičková upozornila na málo osvětlený přechod pro chodce na náměstí T. G. Masaryka
- p. Novák navrhl posunutí dopravní značky konec obce v ulici Husova za čp. 235 a v ulici
Nádražní za čp. 413 – bude projednáno s příslušnými orgány
- p. Růžičková navrhla využití dotace z POV na veřejné osvětlení – nelze, bude se žádat na IC a
dětská hřiště
- p. Mrvík upozornil na odstranění nevyužívaného sloupu veřejného osvětlení v Komenského
ulici a na nesvítící lampu před čp. 260

- Ing. Herman požaduje dodržování jednacího řádu a předávání projednávaných dokumentů 7 dní
před konáním zasedání zastupitelstva členům zastupitelstva – Ing. Rod upozornil, že toto
opatření poškodí občany a povede k prodloužení doby k rozhodnutí
- p. Prokopec navrhl upravit jednací řád
- p. Bláha upozornil, že pokud se členové zastupitelstva nestačí s podklady seznámit, není tlak na
okamžité schválení, ale záležitost se odloží
- p. Vágner upozornil, že pokud obdrží materiály včas, může se lépe připravit

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

Ing. Jiří Rod
starosta města

Usnesení
z 16. zasedání zastupitelstva města Sedlice, konaného 12.11.2015
od 18,00 hod. na MěÚ Sedlice
Usnesení č. 180/2015 k dodavateli PD muzeum. Po projednání ZM
schvaluje na návrh výběrové komise dodavatele projektové dokumentace Muzeum krajky Sedlice
Ing. Arch. Jaromíra Kročáka, České Budějovice.
hlasování: pro: 8
proti: 2
zdržel se: 0
Usnesení č. 181/2015 ke složení inventurních komisí. Po projednání ZM
schvaluje návrh na složení inventurních komisí k provedení inventarizace majetku města Sedlice k
31.12.2015 – viz příloha.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 182/2015 k příkazu k inventarizaci. Po projednání ZM
schvaluje Příkaz k provedení inventarizace majetku města Sedlice za rok 2015.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 183/2015 k Adventnímu setkání. Po projednání ZM
schvaluje úhradu nákladů na Adventní setkání.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 184/2015 k Novoroční sešlosti. Po projednání ZM
schvaluje úhradu nákladů na novoroční ohňostroj ve výši 11 000,-- Kč a na pohoštění občanů a
hudbu.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 185/2015 k žádosti plyn Vráž. Po projednání ZM
schvaluje podání žádosti společnosti E.ON o odprodej plynového vedení „Vráž I. etapa“.
hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení č. 186/2015 ke smlouvě s TJ Sokol. Po projednání ZM
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Sokol Sedlice.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 187/2015 ke smlouvě s p. Pohankou. Po projednání ZM
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace s p. Markem Pohankou ze Sedlice.
hlasování: pro: 8
proti: 2
zdržel se: 0
Usnesení č. 188/2015 k přijetí peněžních darů ZŠ a MŠ. Po projednání ZM
schvaluje žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Sedlice o poskytnutí
předchozího souhlasu s přijetím peněžních darů účelově neurčených pro Základní školu a
Mateřskou školu T. G. Masaryka Sedlice od 1.1.2016.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 189/2015 k nabytí majetku darem ZŠ a MŠ. Po projednání ZM
schvaluje žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Sedlice o odsouhlasení
nabytí majetku darem pro Základní školu a Mateřskou školu T. G. Masaryka Sedlice pro uvedené
dary – viz žádost.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 190/2015 k prodeji pozemků. Po projednání ZM
schvaluje zveřejnění záměru prodeje podílu ½ pozemků města parc. č. 1479/15, st. 364, st. 612/2,
vše v k.ú. Sedlice u Blatné.
hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení č. 191/2015 k pronájmu části pozemku. Po projednání ZM
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku města Sedlice parc. č. 1939/1 v k.ú. Sedlice
u Blatné.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0

Starosta:

Místostarosta:

