ZÁPI S
z 11. zasedání ZM Sedlice konaného dne 23.7.2015 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 nadpoloviční většiny členů
zastupitelstva města, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápis z 10. 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
nákup žacího traktoru
nabídka na čerpací stanici Hydrovar od firmy DISA
nabídka na opravy komunikací od firmy Asfalt OK
přidělování příspěvků spolkům a organizacím
oprava cesty v hasičké zbrojnici
zřízení kulturní komise
zřízení schránek pro podněty občanů
Schvalování smluv:
smlouva o dílo s firmou Český trávník
dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Český trávník
4. Žádosti, připomínky a různé:
žádost o nákup pozemku ANIMO Žatec
žádost o přidělení bytu v DPS Sedlice
žádost Domova pro seniory Blatná o finanční dar
5. Diskuse
6. 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. Čeněk Prokopec, Ing. Jakub Herman
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 1
Průběh jednání:
Kontrola zápisu a plnění usnesení z posledního zasedání – bez závad
2. Zpráva starosty
- informace o jednání s památkovým ústavem ohledně domu čp. 27 v Sedlici
- informace o ukázce zařízení na opravu drobných výtluků komunikací
- dne 26.7.2015 se koná pouť v Sedlici, informace o programu, z důvodu opravy fotbalového
stadionu se nebudou hrát fotbalová utkání
- opravu fotbalového stadionu nelze dokončit z důvodu velkého sucha, nutno hodně zalévat
- dne 28.7.2015 se koná ukázka firmy Asfalt OK v Oseku
- dne 1.8.2015 se koná hasičská soutěž „O putovní pohár starosty města Sedlice“, zúčastní se i
hasiči z bavorského Tiefenbachu
3. Majetkové záležitosti
1. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo na návrh finančního výboru Rozpočtovou změnu
č. 6 – změna rozpočtu na rok 2015, která je tvořena rozpočtovým opatřením č. 6 ze dne
23.7.2015 z důvodu zvýšení příjmů o 295 500,-- Kč – prodej dřeva po vichřici, z důvodu
zvýšení výdajů ve výši 10 000,-- Kč – revize a oprava výtahu v DPS III. a IV. čtvrtletí,
zvýšení výdajů ve výši 246 000,-- Kč – rekonstrukce Nádražní ulice, z důvodu zvýšení
výdajů ve výši 39 500,-- Kč – služby pěstební činnost lesy.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
2.

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo nákup žacího stroje Gianni Ferrari Turbo 2 s
kabinou. Starostu města pověřilo jednáním s dodavatelskou firmou ohledně prodloužení záruky
na 24 měsíců a zapracování článku o úhradě penále ve výši 50 000,-- Kč/týden v případě
opoždění dodávky stroje do kupní smlouvy. Stroj bude využíván též pro sečení trávy na
Městském fotbalovém stadionu v Sedlici.
hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 2
3. Zastupitelstvo města projednalo nabídku firmy DISA s.r.o. Brno na automatickou čerpací
stanici Hydrovar pro posílení tlaku v části vodovodní sítě v Sedlice a odložilo projednání po
předložení další nabídky firmou Čevak. O bodu nebylo hlasováno.
4. Zastupitelstvo města projednalo nabídku firmy Asfalt OK s.r.o. České Budějovice na opravy
poruch povrchů na místních komunikacích technologií SILKOT a rozhodlo systém opravy
vyzkoušet na vybraných plochách o výměře 100 až 200 m 2 a pověřilo starostu města jednat s
firmou Čevak o příspěvku na opravy v místech, kde Čevak opravoval havárie vodovodního
řádu.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
5. Zastupitelstvo města projednalo návrh finančního výboru na stanovení data pro podávání
žádostí organizací a spolků o dotaci na rok 2016 a rozhodlo informovat žadatele, aby své
žádosti podávali do 22. září 2015.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0

6. Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh firmy Služby mechanizace zemní práce Šimsa
Radek Blatná na opravy cesty okolo hasičské zbrojnice. Bude oslovena firma p. Radka Šimsy
a další 2 firmy, aby předložily nabídky na opravu. O bodu nebylo hlasováno.
7. Zastupitelstvo města projednalo návrh finančního výboru na zřízení kulturní komise města,
která by měla v náplni činnosti výběr filmů pro promítání v kině Sedlice z důvodu zvýšení
návštěvnosti kina a rozhodlo pověřit p. Jaroslava Šavrdu a p. Petra Plechšmída spolupracovat
s p. Irenou Klasovou při výběru filmů.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
8. Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh finančního výboru na zřízení schránek pro
náměty, připomínky a stížnosti občanů. V rámci webových stránek města Sedlice existuje
elektronická podatelna a poštovní schránka na budově Městského úřadu Sedlice také existuje,
proto se další zřizovat nebudou. O bodu nebylo hlasováno.
9. Zastupitelstvo města bere na vědomí smlouvu s firmou Český trávník s.r.o. Litvínovice na
odvodnění a regeneraci fotbalového stadionu města Sedlice odložilo projednání na příští
zasedání. O bodu nebylo hlasováno.
10. Zastupitelstvo města bere na vědomí Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Český trávník s.r.o.
Litvínovice na odvodnění a regeneraci fotbalového stadionu města Sedlice a odložilo
projednání společně se smlouvou na příští zasedání. O bodu nebylo hlasováno.
4. Žádosti, připomínky a různé
1. Zastupitelstvo města po vyvěšení záměru prodeje opětovně projednalo a schválilo prodej
pozemku parc. č. 1120/2 o výměře 139 m2 v k.ú. Sedlice u Blatné z důvodu umístění studny
firmy na uvedeném pozemku s podmínkou zřízení služebnosti inženýrské sítě na vodovodní
vedení na pozemku parc. č. 1120/1 firmě ANIMO Žatec a.s. za cenu 50,-- Kč/m 2 s tím, že
kupující uhradí náklady spojené s prodejem.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
2. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou
službou Sedlice.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
3. Zastupitelstvo města projednalo žádost Domova pro seniory Blatná o finanční dar a rozhodlo
poskytnout dar ve výši 3 000,-- Kč.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
5. Diskuse
- p. Klíma se dotazoval na situaci s opravami ulic Jeronýmova a Havlíčkova – je připravena
zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektové dokumentace
- p. Klíma se dotazoval, kdy bude dokončena oprava veřejného osvětlení v Nádražní ulici – v
průběhu měsíce srpna
- informoval o dotacích firmy ČEZ na výsadbu alejí stromů
- p. Růžičková se dotazovala, kdy budou opraveny nápisy na budově Sedlické krajky – připravuje
p. Pohanka
- p. Růžičková upozornila na opravu vrat v DPS vyvalených větrem

- p. Baloušek upozornil na klepání krytů kanálů v Nádražní ulici

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

Ing. Jiří Rod
starosta města

Usnesení
z 11. zasedání zastupitelstva města Sedlice, konaného 23.7.2015
od 18,00 hod. na MěÚ Sedlice
Usnesení č. 133/2015 ke změně rozpočtu za rok 2015. Po projednání ZM
schvaluje na návrh finančního výboru Rozpočtovou změnu č. 6 – změna rozpočtu na rok 2015,
která je tvořena rozpočtovým opatřením č. 6 ze dne 23.7.2015 z důvodu zvýšení příjmů o 295
500,-- Kč – prodej dřeva po vichřici, z důvodu zvýšení výdajů ve výši 10 000,-- Kč – revize a
oprava výtahu v DPS III. a IV. čtvrtletí, zvýšení výdajů ve výši 246 000,-- Kč – rekonstrukce
Nádražní ulice, z důvodu zvýšení výdajů ve výši 39 500,-- Kč – služby pěstební činnost lesy.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 134/2015 k nákupu žacího stroje. Po projednání ZM
schvaluje nákup žacího stroje Gianni Ferrari Turbo 2 s kabinou. Starostu města pověřilo jednáním
s dodavatelskou firmou ohledně prodloužení záruky na 24 měsíců a zapracování článku o úhradě
penále ve výši 50 000,-- Kč/týden v případě opoždění dodávky stroje do kupní smlouvy. Stroj bude
využíván též pro sečení trávy na Městském fotbalovém stadionu v Sedlici.
hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení č. 135/2015 k nabídce firmy Asfalt OK. Po projednání ZM
schvaluje nabídku firmy Asfalt OK s.r.o. České Budějovice na opravy poruch povrchů na místních
komunikacích technologií SILKOT a rozhodlo systém opravy vyzkoušet na vybraných plochách o
výměře 100 až 200 m2 a pověřilo starostu města jednat s firmou Čevak o příspěvku na opravy v
místech, kde Čevak opravoval havárie vodovodního řádu.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 136/2015 k podávání žádosti o dotace na rok 2016. Po projednání ZM
schvaluje termín podávání žádostí organizací a spolků o dotaci na rok 2016 od města Sedlice do
22. září 2015.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 137/2015 k pověření k výběru filmů. Po projednání ZM
schvaluje pověření p. Jaroslava Šavrdy a p. Petra Plechšmída ke spolupráci s p. Irenou Klasovou
při výběru filmů pro promítání v kině v Sedlici.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 138/2015 k prodeji pozemku ANIMO. Po projednání ZM
schvaluje prodej pozemku parc. č. 1120/2 o výměře 139 m2 v k.ú. Sedlice u Blatné z důvodu
umístění studny firmy na uvedeném pozemku s podmínkou zřízení služebnosti inženýrské sítě na
vodovodní vedení na pozemku parc. č. 1120/1 firmě ANIMO Žatec a.s. za cenu 50,-- Kč/m 2 s tím,
že kupující uhradí náklady spojené s prodejem.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 139/2015 k žádosti o byt v DPS. Po projednání ZM
schvaluje žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Sedlice.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 140/2015 k poskytnutí daru. Po projednání ZM
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,-- Kč Domovu pro seniory Blatná.
hlasování: pro: 10 proti: 0
zdržel se: 0

Starosta:

Místostarosta:

