ZÁ PI S
z 6. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.3.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice
Přítomno: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva.
Omluveni: p. Čeněk Prokopec
1. Zahájení
Starosta města přivítal přítomné a zahájil zasedání konstatováním nadpoloviční většiny členů
zastupitelstva města, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápis z 5. 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:
změny rozpočtu roku 2015
zřízení osadních výborů
náklady na překládku plynu v Nádražní ulici
proplacení části nákladů na koncert
Schvalování smluv:
smlouva o smlouvě budoucí – Jan Kraml
smlouva s OtavaNet o umístění anténní soustavy
smlouva s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace
smlouvy o poskytnutí dotace městem
4. Žádosti, připomínky a různé:
žádost ANIMO Žatec o odkoupení pozemku
žádost p. Zájedové o umístění stánku
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. Vladimír Klíma
hlasování: pro: 8
proti: 0 zdržel se: 2
Starosta města navrhl ověřovatele zápisu: p. Jiří Bláha, p. Hana Růžičková
hlasování: pro: 8
proti: 0 zdržel se: 2
Průběh jednání:

Kontrola zápisu a plnění usnesení z posledního zasedání:
- požadavek na zakrytí kanálu v Nádražní ulici – splněno
- jednání s ředitelstvím České pošty – nebylo, problém je i v jiných obcích, byl řešen na radě Svazu
měst a obcí ČR ve Strakonicích
2. Zpráva starosty
- informace k průběhu II. etapy rekonstrukce Nádražní ulice – vzhledem k jílovitému podloží je
nutno přeložit vedení plynu
- dne 28.3.2015 se budou kácet staré, poškozené a nemocné stromy v havarijním stavu v parku v
Sedlici
- dne 21.3.2015 proběhl sběr nebezpečného odpadu, velkoobjemové kontejnery na objemný odpad
budou přistaveny po provedení úpravy pro nosič kontejnerů
- kontejnery na větve budou přistaveny do konce měsíce dubna
- ve dnech 26.-28.3.2015 pořádá Český svaz žen Sedlice velikonoční výstavu
- dne 22.3.2015 uspořádal Český svaz žen Sedlice velikonoční tvoření
- informace o průběhu veřejných schůzí v Mužeticích a Holušicích
- ustavení osadního výboru v Mužeticích bude odloženo na příští zasedání ZM z důvodu
nepřítomnosti p. Doubka pro nemoc a paní Klímové
- příští zasedání ZM se bude konat 22.4.2015 z důvodu nutnosti projednání záležitostí Místní
akční skupiny Svazku obcí Blatenska
3. Majetkové záležitosti
1. Zastupitelstvo města bere na vědomí Rozpočtovou změnu č. 1 – změna rozpočtu na rok 2015,
která je tvořena rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 28.2.2015 schválenou starostou města z
důvodu zvýšení příjmů ve výši 62 646,-- Kč – příjem dotace Euroregion Šumava, z důvodu
zvýšení výdajů ve výši 30 000,-- Kč – dotace dveře, z důvodu zvýšení výdajů ve výši
17 495,-- Kč – vratka dotace volby, z důvodu zvýšení výdajů ve výši 15 212,-- Kč – úhrada
investičního podílu SOB Blatná – vše viz příloha.
hlasování: pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0
2. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo na návrh finančního výboru Rozpočtovou změnu
č. 2 – změna rozpočtu na rok 2015, která je tvořena rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne
25.3.2015 z důvodu zvýšení výdajů ve výši 43 000,-- Kč – poskytnutí příspěvků ČSŽ a
oddílu karate.
hlasování: pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0
3. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo úhradu nákladů na překládku plynového potrubí
v Nádražní ulici při II. a III. etapě rekonstrukce ulice ve výši 69 342,76 Kč. Pan Vágner
upozornil na to, že firma Jihočeská plynárenská existuje a nástupnická organizace je E.ON.
Zastupitelstvo města uložilo starostovi města, aby uložení plynového potrubí v Nádražní ulici
bylo zdokumentováno jako případný podklad pro soudní řízení a aby oslovit advokátní
kancelář o posouzení podkladů ve vztahu k možnému soudnímu řízení.
hlasování: pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo úhradu části nákladů ve výši 3 500,-- Kč na
koncert pořádaný společně s farností Sedlice dne 24.5.2015 v kostele sv. Jakuba v Sedlici.
hlasování: pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0

5. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo smlouvu „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene“ na pozemcích parc. č. 1668/8 a 1997/5, oba v k.ú. Sedlice u Blatné a
pověřilo starostu města podpisem této smlouvy. Smlouva byla předložena zastupitelstvu
města v plném znění.
hlasování: pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0
6. Zastupitelstvo města projednalo smlouvu s firmou OtavaNet s.r.o. Strakonice „Smlouva o
umístění anténní soustavy do nebytových prostor“ na umístění a užívání telekomunikačního
zařízení na střechu budovy domu Komenského čp. 256. Podepsání smlouvy nebylo schváleno
z důvodu nesouhlasu se zněním poslední věty článku IV – škody způsobené přírodními živly.
hlasování: pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0
7. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo smlouvu s Jihočeským krajem „Smlouva o
poskytnutí dotace SD/KHEJ/112/15“ na poskytnutí dotace pro SDH Sedlice na podporu
výdajů na zásahy mimo územní obvod a podíl na financování akceschopnosti jednotky a
pověřilo starostu města podpisem této smlouvy. Smlouva byla předložena zastupitelstvu
města v plném znění.
hlasování: pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0
8. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace Českému svazu žen
Sedlice na činnost spolku v roce 2015 a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy.
Smlouva byla předložena zastupitelstvu města v plném znění.
hlasování: pro: 9
proti: 0 zdržel se: 1
9. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace Českému svazu žen
Sedlice na kulturní a volnočasové aktivity v roce 2015 a pověřilo starostu města podpisem
této smlouvy. Smlouva byla předložena zastupitelstvu města v plném znění.
hlasování: pro: 9
proti: 0 zdržel se: 1
10. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace oddílu karate SK
NAKAMA SHOTOKAN Sedlice na nákup tréninkového vybavení oddílu a pověřilo starostu
města podpisem této smlouvy. Smlouva byla předložena zastupitelstvu města v plném znění.
hlasování: pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0
11. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Sedlice na
na činnost oddílu kopané v roce 2015 a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy.
Smlouva byla předložena zastupitelstvu města v plném znění.
hlasování: pro: 9
proti: 0 zdržel se: 1
4. Žádosti, připomínky a různé
1. Zastupitelstvo města projednalo žádost firmy ANIMO Žatec o odprodej pozemku pod
studnou firmy parc. č. 1120/2 v k.ú. Sedlice u Blatné, o výměře 139 m 2 a rozhodlo zveřejnit
záměr prodeje.
hlasování: pro: 9
proti: 0 zdržel se: 1
2. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo žádost o umístění dřevěného uzavřeného stánku o
velikosti 1,50 x 1,50 m na tržnici v Sedlici pro prodej ovoce, zeleniny a květin.
hlasování: pro: 10
proti: 0 zdržel se: 0

5. Diskuse
- starosta města Ing. Rod informoval o konání příštích zasedání zastupitelstva – nejbližší bude
22.4.2015, v dalších měsících většinou vždy poslední středu v měsíci, v případě nějaké překážky
se bude konat v úterý nebo ve čtvrtek
- pan Vágner upozornil na špatný stav zábradlí u autobusové zastávky u školy
- paní Růžičková se dotazovala na měření tlaku ve vodovodní síti – proběhlo a 24.3.2015 bylo
ukončeno, nyní probíhá vyhodnocování výsledků
- paní Bláhová se dotazovala na situaci v nákupu osobního auto pro město – 26.3.2015 bude
odeslána objednávka na benzinovou verzi
- Ing. Rod informoval o měření radonu ve vodojemu v Mužeticích – naměřena nízká hladina
- pan Vágner upozornil na nepořádek na parkovištích v Němčicích a u obory – jsou v majetku
Ředitelství silnic a dálnic – dohoda s TS Blatná o úklidu, zkusit projednat se ŘSD umístění
držáků na plastové pytle a ty pak odvážet
- pan Vágner dotazoval na nákup pozemku na Sídlišti 2 do majetku města od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových a dále upozornil na úklid kolem vodojemu na Vráži
- paní Růžičková upozornila na řešení problému s psími exkrementy – bude vyhlášeno rozhlasem
- pan Mrvík požaduje odvoz listí z Komenského ulice okolo základní a mateřské školy
- pan Baloušek upozornil na vysoký obrubník před čp. 101 v Nádražní ulici – nebezpečný pro
vozidla při sněhové pokrývce

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

Ing. Jiří Rod
starosta města

Usnesení
z 6. zasedání zastupitelstva města Sedlice, konaného 25.3.2015
od 18,00 hod. na MěÚ Sedlice
Usnesení č. 80/2015 ke změně rozpočtu na rok 2015. Po projednání ZM
schvaluje na návrh finančního výboru Rozpočtovou změnu č. 2 – změna rozpočtu na rok 2015,
která je tvořena rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne 25.3.2015 z důvodu zvýšení výdajů ve výši
43 000,-- Kč – poskytnutí příspěvků ČSŽ a oddílu karate.
hlasování: pro: 9
proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 81/2015 k nákladům na překládku plynu. Po projednání ZM
schvaluje úhradu nákladů na překládku plynového potrubí v Nádražní ulici při II. a III. etapě
rekonstrukce ulice ve výši 69 342,76 Kč.
hlasování: pro: 9
proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 82/2015 k nákladům na koncert s farností Sedlice. Po projednání ZM
schvaluje úhradu části nákladů ve výši 3 500,-- Kč na koncert pořádaný společně s farností Sedlice
dne 24.5.2015 v kostele sv. Jakuba v Sedlici.
hlasování: pro: 9
proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 83/2015 ke smlouvě o VB. Po projednání ZM
schvaluje smlouvu „Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ na pozemcích parc.
č. 1668/8 a 1997/5, oba v k.ú. Sedlice u Blatné a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy.
hlasování: pro: 9
proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 84/2015 ke smlouvě o dotaci s JčK. Po projednání ZM
schvaluje smlouvu s Jihočeským krajem „Smlouva o poskytnutí dotace SD/KHEJ/112/15“ na
poskytnutí dotace pro SDH Sedlice na podporu výdajů na zásahy mimo územní obvod a podíl na
financování akceschopnosti jednotky a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy.
hlasování: pro: 9
proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 85/2015 ke smlouvě o dotaci s ČSŽ Sedlice. Po projednání ZM
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace Českému svazu žen Sedlice na činnost spolku v roce 2015
a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy.
hlasování: pro: 9
proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 86/2015 ke smlouvě o dotaci s ČSŽ Sedlice. Po projednání ZM
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace Českému svazu žen Sedlice na kulturní a volnočasové
aktivity v roce 2015 a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy.
hlasování: pro: 9
proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 87/2015 ke smlouvě o dotaci s SK SHOTOKAN. Po projednání ZM
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace oddílu karate SK NAKAMA SHOTOKAN Sedlice na
nákup tréninkového vybavení oddílu a pověřilo starostu města podpisem této smlouvy.
hlasování: pro: 9
proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 88/2015 ke smlouvě o dotaci s TJ Sokol Sedlice. Po projednání ZM
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Sedlice na na činnost oddílu kopané v roce 2015 a
pověřilo starostu města podpisem této smlouvy.

hlasování: pro: 9

proti: 0 zdržel se: 1

Usnesení č. 89/2015 k žádosti firmy ANIMO Žatec. Po projednání ZM
schvaluje žádost firmy ANIMO Žatec o odprodej pozemku pod studnou firmy parc. č. 1120/2 v
k.ú. Sedlice u Blatné o výměře 139 m2 a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje.
hlasování: pro: 9
proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení č. 90/2015 k žádosti o stánek. Po projednání ZM
schvaluje žádost o umístění dřevěného uzavřeného stánku o velikosti 1,50 x 1,50 m na tržnici v
Sedlici pro prodej ovoce, zeleniny a květin s podmínkou stejné podoby stánku jako jsou stávající.
hlasování: pro: 9
proti: 0 zdržel se: 1

Starosta:

Místostarosta:

