ZÁPI S
z 15. zasedání ZM Sedlice konaného dne 27.10.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice
Přítomno: dle prezenční listiny 11 členů zastupitelstva.
Omluveni: -1. Zahájení
Starosta města přivítal přítomné a zahájil zasedání konstatováním nadpoloviční většiny členů
zastupitelstva města, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápis ze 14. 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 2015
příprava adventního setkání
návrh ceny vodného a stočného na r. 2016
likvidace biologicky rozložitelného odpadu kompostováním
Schvalování smluv:
smlouva o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje
smlouva o poskytnutí dotace – TJ Sokol Sedlice
smlouva s firmou OtavaNet Strakonice
4. Žádosti, připomínky a různé:
žádost o umístění sídla spolku MS Mužetice
žádost o odkoupení hasičské zbrojnice Holušice
žádost o informace k výstavbě rodinného domu
žádosti o příspěvky z rozpočtu města
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr
hlasování: pro:

11

proti: 0

zdržel se: 0

1. Zahájení
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: p. Zdeněk Baloušek, p. Jiří Bláha
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Starosta města navrhl ověřovatele zápisu: Ing. Jindřich Brožovský, p. Hana Růžičková
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

Průběh jednání:
Kontrola zápisu a plnění usnesení z posledního zasedání – bez závad
2. Zpráva starosty
- firma Asfalt OK provedla opravu vybraných místních komunikací
- byla zahájena oprava vodojemu Mužetice
- příslib pamatkového ústavu k poskytnutí příspěvku z havarijního fondu na opravu střechy na
dům čp. 1 v Sedlici v příštím roce, letos bude provedena provizorní oprava komínů
- místnost pro tlakovou stanici je připravena, čeká se na dodávku technologie
- dne 27.10.2015 byla zahájena rekonstrukce městského úřadu – malování, nábytek
3. Majetkové záležitosti
1. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo na návrh finančního výboru Rozpočtovou změnu
č. 9 – změna rozpočtu na rok 2015, která je tvořena rozpočtovým opatřením č. 9 ze dne
23.10.2015 z důvodu zvýšení příjmů ve výši 3 000,-- Kč – příjmy z pronájmů, zvýšení
výdajů ve výši 138 000,-- Kč – oprava místních komunikací v Sedlici, zvýšení výdajů ve výši
40 000,-- Kč – studie muzeum, zvýšení výdajů ve výši 1 270 500,-- Kč – nákup sekačky.
hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
2. Zastupitelstvo města bere na vědomí přípravu „Adventního setkání“ na den 28.11.2015.
hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
3. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Návrh ceny vodného a stočného na rok 2016 pro
město Sedlice od firmy Čevak ve výši 45,59 Kč vodné a 20,15 Kč stočné, včetně DPH a
pevná složka za vodné 86,25 Kč/vodoměr/rok a za stočné 69,-- Kč/vodoměr/rok včetně DPH.
hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo smlouvu „Smlouva o poskytnutí účelové dotace v
rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015“ na akci „Zlepšení
pracovního prostředí“ a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy. Smlouva byla
předložena zastupitelstvu města v plném znění.
hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
5. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Sedlice na
činnost fotbalového oddílu v roce 2015 a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy.
Smlouva byla předložena zastupitelstvu města v plném znění.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 1
6. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo smlouvu s firmou OtavaNet s.r.o. Strakonice na
umístění anténní soustavy do nebytových prostor domu Komenského 256 v Sedlici a pověřilo
starostu města podpisem této smlouvy. Smlouva byla předložena zastupitelstvu města v
plném znění.
hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
7. Zastupitelstvo města po projednání pověřilo starostu města vedením jednání s firmou Agro
Sedlice ohledně vybudování kompostárny v Sedlici firmou Agro Sedlice v lokalitě proti
fotbalovému stadionu a dodávání biologického odpadu městem Sedlice.
hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0

4. Žádosti, připomínky a různé
1. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo žádost Mysliveckého spolku Mužetice o souhlas
s umístěním sídla spolku na adrese Městského úřadu Sedlice.
hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
2. Zastupitelstvo města projednalo žádost o koupi hasičské zbrojnice v Holušicích a nezbytně
nutné části pozemku parc. č. 485/5 v k.ú. Holušice u Mužetic k umožnění přístupu do
zbrojnice a rozhodlo vyvěsit záměr prodeje.
hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
3. Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost o stanovisko města k výstavbě rodinného domu
na pozemku parc. č. 1932 v k.ú. Sedlice u Blatné a sdělení podmínek připojení k vodovodu a
kanalizaci s tím, že stavba na uvedeném pozemku není v rozporu s územním plánem a
připojení k vodovodu a kanalizaci si musí žadatelka projednat s firmou Čevak a.s., České
Budějovice. O bodu nebylo hlasováno.
4. Zastupitelstvo města projednalo žádost TJ Sokol Sedlice o finanční příspěvek z rozpočtu
města Sedlice na činnost fotbalového oddílu v roce 2015 a rozhodlo poskytnout příspěvek ve
výši 35 000,-- Kč.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 1
5.

Zastupitelstvo města projednalo žádost p. Marka Pohanky ze Sedlice o finanční příspěvek z
rozpočtu města Sedlice na činnost v roce 2015 a rozhodlo poskytnout příspěvek ve výši
15 000,-- Kč.
hlasování: pro: 6
proti: 2 – Ing. Rod, Ing. Brožovský
zdržel se: 3 – p. Bláha,
p.Šavrda, p. Baloušek
6. Zastupitelstvo města projednalo žádost Sportovního klubu Nakama Shotokan Sedlice o
finanční příspěvek z rozpočtu města Sedlice na činnost v roce 2016 ve výši 70 000,-- Kč a
odložilo rozhodnutí při tvorbě návrhu rozpočtu. O bodu nebylo hlasováno.
7. Zastupitelstvo města projednalo žádost o finanční příspěvek z rozpočtu města Sedlice na
činnost v roce 2016 ve výši 30 000,-- Kč a odložilo rozhodnutí při tvorbě návrhu rozpočtu. O
bodu nebylo hlasováno.
5. Diskuse
- p. Prokopec upozornil na nutnost řešení chodníků v ulici Husova v Sedlice, alespoň provizorní z
recyklátu – na další jednání zastupitelstva bude přizván Ing. Valášek z MěÚ Blatná k projednání
možností, bude vedeno společné jednání se ŘSD ohledně opravy silnice I/20 a vybudování
chodníků
- p. Růžičková informovala o stížnostech rodičů žáků školy na zhoršení stravy ve školní jídelně v
poslední době – Mgr. Charvát vysvětlil, že byla vydána vyhláška Ministerstva zdravotnictví,
která předepisuje suroviny pro stravování ve školních jídelnách, dodržování vyhlášky kontroluje
ministerstvo
- p. Prokopec se dotazoval na pokračování kácení dřevin v parku – proběhne v období
vegetačního klidu
- Ing. Herman se dotazoval na termín sečení plochy fotbalového stadionu – p. Běloušek uvedl, že
bude zpracován harmonogram sečení

- p. Běloušek upozornil na špatný stav topolu u fotbalového stadionu a navrhl jeho pokácení při
kácení stromů v parku – stav bude posouzen dendrologem
- p. Běloušek informoval o nutnosti opravy oplocení fotbalového stadionu
- Ing. Herman informoval o jednání finančního výboru ohledně prodeje nepotřebné techniky, když
byla koupena nová sekačka – bude vyhodnoceno při inventarizaci
- Ing. Herman za finanční výbor navrhl nákup investičních nástrojů ke zhodnocení nepotřebných
finančních prostředků na běžném účtu – finanční výbor připraví návrhy
- p. Vágner navrhl vést jednání s bankou ohledně poplatků na běžném účtu

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

Ing. Jiří Rod
starosta města

Usnesení
z 15. zasedání zastupitelstva města Sedlice, konaného dne 27. října 2015
od 18,00 hod. na MěÚ Sedlice

Usnesení č. 170/2015 ke změně rozpočtu 2015. Po projednání ZM
schvaluje na návrh finančního výboru Rozpočtovou změnu č. 9 – změna rozpočtu na rok 2015,
která je tvořena rozpočtovým opatřením č. 9 ze dne 23. října 2015 z důvodu zvýšení příjmů ve výši
3 000,-- Kč – příjmy z pronájmů, zvýšení výdajů ve výši 138 000,-- Kč – oprava místních
komunikací v Sedlici, zvýšení výdajů ve výši 40 000,-- Kč – studie muzeum, zvýšení výdajů ve
výši 1 270 500,-- Kč – nákup sekačky.
hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 171/2015 k ceně vodného a stočného na r. 2016. Po projednání ZM
schvaluje Návrh ceny vodného a stočného na rok 2016 pro město Sedlice od firmy Čevak ve výši
45,59 Kč vodné a 20,15 Kč stočné, včetně DPH a pevná složka za vodné 86,25 Kč/vodoměr/rok a
za stočné 69,-- Kč/vodoměr/rok včetně DPH.
hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 172/2015 ke smlouvě o dotaci z POV. Po projednání ZM
schvaluje smlouvu „Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2015“ na akci „Zlepšení pracovního prostředí“ a pověřilo starostu města
podpisem této smlouvy.
hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 173/2015 ke smlouvě s TJ Sokol Sedlice. Po projednání ZM
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Sedlice na činnost fotbalového oddílu v roce 2015
a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy.
hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 174/2015 ke smlouvě s OtavaNet. Po projednání ZM
schvaluje smlouvu s firmou OtavaNet s.r.o. Strakonice na umístění anténní soustavy do
nebytových prostor domu Komenského 256 v Sedlici a pověřilo starostu města podpisem této
smlouvy.
hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 175/2015 k vybudování kompostárny. Po projednání ZM
schvaluje pověření starosty města Sedlice vedením jednání s firmou Agro Sedlice ohledně
vybudování kompostárny v Sedlici firmou Agro Sedlice v lokalitě proti fotbalovému stadionu a
dodávání biologického odpadu městem Sedlice.
hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 176/2015 k žádosti MS Mužetice. Po projednání ZM
schvaluje žádost Mysliveckého spolku Mužetice o souhlas s umístěním sídla spolku na adrese
Městského úřadu Sedlice.
hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 177/2015 k prodeji hasičské zbrojnice. Po projednání ZM

schvaluje vyvěsit záměr prodeje hasičské zbrojnice v Holušicích a nezbytně nutné části pozemku
parc. č. 485/5 v k.ú. Holušice u Mužetic k umožnění přístupu do zbrojnice.
hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 178/2015 k žádosti TJ Sokol Sedlice. Po projednání ZM
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Sedlice ve výši 35 000,-- Kč na
činnost fotbalového oddílu TJ Sokol Sedlice v roce 2015.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 179/2015 k žádosti p. Pohanky. Po projednání ZM
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Sedlice výši 15 000,-- Kč p. Marku
Pohankovi ze Sedlice na činnost v roce 2015.
hlasování: pro: 6
proti: 2
zdržel se: 3

Starosta:

Místostarosta:

