ZÁPI S
z 9. zasedání ZM Sedlice konaného dne 3. června 2015 od 17,00 hodin na MěÚ Sedlice
Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva.
Omluveni: Ing. Jakub Herman, Vladimír Klíma, Jaroslav Šavrda
1. Zahájení
Starosta města přivítal přítomné a zahájil zasedání konstatováním nadpoloviční většiny členů
zastupitelstva města, zastupitelstvo je usnášeníschopné. 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:
nabídka na nákup sekačky
náklady na překládku plynového potrubí
Schvalování smluv:
smlouva o provedení opravy
dodatek ke smlouvě o dílo s firmou SaM Č. Lípa
4. Diskuse
5. Usnesení a závěr
hlasování: pro:

8

proti: 0

zdržel se: 0

1. Zahájení
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: p. Zdeněk Baloušek, Jiří Bláha
hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 2
Starosta města navrhl ověřovatele zápisu: p. Bc. Jana Bláhová, Čeněk Prokopec
hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 2
Průběh jednání:
Kontrola zápisu a plnění usnesení z posledního zasedání – z důvodu konání zasedání po 7 dnech od
minulého, byl tento bod přesunut na příští zasedání.
2. Zpráva starosty
- humanitární sbírka s Diakonií Broumov
- informoval o jednání s firmou Čevak ohledně posílení tlaku ve vodovodním potrubí

- k oslavě dne dětí se bude konat Cesta pohádkovým lesem v neděli 7.6.2015 od 13,00 hod a v
kině bude promítnut 2 x zdarma film Škatuláci – v sobotu 6.6. od 10,00 hod., v neděli 7.6. od
17,30 hod.
- informoval o stavu rekonstrukce Nádražní ulice – nutno zjistit únosnost chodníků
3. Majetkové záležitosti
1. Zastupitelstvo města bere na vědomí nabídku na nákup sekačky a požaduje předložení
dalších nabídek. O bodu nebylo hlasováno.
2. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo úhradu nákladů firmě SaM silnice a mosty Česká
Lípa na předkládku plynového vedení při II. a III. etapě rekonstrukce Nádražní ulice ve výši
70 697,79 Kč.
hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
3. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo smlouvu „Smlouva o provedení opravy na cizím
pozemku“ a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy. Smlouva byla předložena
zastupitelstvu města v plném znění.
hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo města bere na vědomí Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou SaM silnice a
mosty a.s. Česká Lípa a odložilo rozhodnutí na příští zasedání po seznámení se s podklady. O
bodu nebylo hlasováno.
4. Diskuse
- p. Čeněk Prokopec upozornil na silně zakalenou vodu z vodovodního řádu – zaslal foto Čevaku
a dále navrhl, aby po nákupu zásahového vozidla Ford Transit pro SDH bylo vozidlo Avia A-30
prodáno
- bylo navrženo umístění dopravní značky č. P4 – Dej přednost v jízdě na křižovatku Jeronýmovy
ulice s komunikací parc.č. 2014/1
Zapsal:
Ověřovatelé zápisu: …..................................
…..................................

Ing. Jiří Rod
starosta města

Usnesení
z 9. zasedání zastupitelstva města Sedlice, konaného dne 3. června 2015
od 17,00 hod. na MěÚ Sedlice

Usnesení č. 114/2015 k úhradě nákladů Nádražní ulice. Po projednání ZM
schvaluje úhradu nákladů firmě SaM silnice a mosty Česká Lípa na předkládku plynového vedení
při II. a III. etapě rekonstrukce Nádražní ulice ve výši 70 697,79 Kč.
hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 115/2015 ke smlouvě s na opravu cesty. Po projednání ZM
schvaluje smlouvu „Smlouva o provedení opravy na cizím pozemku“ a pověřilo starostu města
podpisem této smlouvy.
hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

Starosta:

Místostarosta:

