ZÁPI S
z 43. zasedání ZM Sedlice konaného dne 12.4.2018 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice
Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva.
Omluveni: Ing. Jakub Herman, p. František Doušek
1. Zahájení
Starosta města přivítal přítomné a zahájil zasedání konstatováním, že zasedání zastupitelstva města
bylo řádně svoláno a vyhlášeno a že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města,
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zápis z 42. 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 2018
výběr zhotovitele rekonstrukce ulice Jeronýmova
cenová nabídka zpevněných ploch pod altány
nabídka na TDS a BOZP při rekonstrukci Jeronýmovy ulice
Schvalování smluv:
Smlouva o dílo se zhotovitelem rekonstrukce ulice Jeronýmova
4. Úkoly a kontrola jejich plnění
úkoly členům zastupitelstva a pracovníkům městského úřadu
zpráva kontrolního výboru zastupitelstva o plnění úkolů
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr
hlasování: pro:

9

proti: 0

zdržel se: 0

1. Zahájení
Starosta města navrhl návrhovou komisi ve složení: p. Jiří Bláha, p. Zdeněk Baloušek
hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 2
Starosta města navrhl ověřovatele zápisu: p. Vladimír Klíma, Ing. Jindřich Brožovský
hlasování: pro: 7
proti: 0
zdržel se: 2
Průběh jednání:
Kontrola zápisu a plnění usnesení z posledního zasedání – bez závad

2. Zpráva starosty
- dne 6.4. Inspekce životního prostředí řešila vyhozené 2 mrtvé kozy v prostoru za rybníkem
Starobor, dle zákona povinnost města nechat odstranit
- dne 12.4. byla vysazena nová lípa v parku za násilně zlomenou
- probíhá instalace dopravního zrcadlo v Němčicích, pro Sedlici je dodáno, čeká se na vyjádření
SŽDC
- proběhlo výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce Jeronýmovy ulice
- altány do parku a MŠ jsou připraveny k dodání, po zhotovení ploch budou instalovány
- jednání s p. Kolárikem z ŘSD ohledně vybudování chodníku v Husově ulici, ŘSD připravuje VŘ
na zhotovitele
- dne 31.3. se konala cyklo akce, účast 48 cyklistů, poděkování za pomoc s organizací
- začalo čistění ulic v Sedlici
3. Majetkové záležitosti
1. Zastupitelstvo města bere na vědomí Rozpočtovou změnu č. 3 – změna rozpočtu na rok 2018,
která je tvořena rozpočtovým opatřením č. 3 ze dne 19.3.2018 schválenou starostou města z
důvodu změny rozpisu rozpočtu – přeúčtování mezi položkami.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
2. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo návrh výběrové komise na výběr zhotovitele akce
Rekonstrukce místní komunikace v Jeronýmově ulici v Sedlici firmu Casta dopravní stavby
s.r.o. Písek.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
3. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo nabídku firmy Casta dopravní stavby s.r.o. Písek
na vybudování zpevněných ploch pod altány v parku a v MŠ v Sedlici za cenu 118 980,-- Kč
včetně DPH a uzavření Smlouvy o dílo na uvedenou akci.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo nabídku firmy GPL – INVEST s.r.o. České
Budějovice na zajištění výkonu technického dozoru stavby za cenu 154 880,-- Kč a
koordinátora BOZP za cenu 33 880,-- Kč na akci Rekonstrukce místní komunikace v
Jeronýmově ulici v Sedlici. Ceny uvedeny včetně DPH.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
5. Zastupitelstvo města projednalo a schválilo Smlouvu o dílo s firmou Casta dopravní stavby
s.r.o. Písek na akci Rekonstrukce místní komunikace v Jeronýmově ulici v Sedlici.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
5. Úkoly a jejich plnění
- oprava malby kapličky v Němčicích – objednáno, dle počasí firma provede
- oprava cesty v Němčicích, není akutní, bude opravena s opravou Jeronýmovy ulice
- opravit díru v chodníku před čp. 141 – provedou pracovníci města

6. Diskuse
- p. Klíma oznámil, že členové Sokola Sedlice opravovali oplocenky v městském lese
- p. Vorel upozornil, že firma E.ON chystá novou přípojku s překopem silnice
- p. Vorel informoval, že v Němčicích se pozdě zapíná osvětlení
- p. Šavrda informoval, že od 12.4. začne firma montovat přístřešky ve dvoře radnice
- p. Loučka upozornil na nefunkční rozhlas v Mužeticích
- p. Vágner připomněl opravu cesty na Sídlišti 2, aby voda s blátem netekla na silnici
- p. Loučka požaduje opravu cesty v Mužeticích, komise výstavby opětovně prošetří

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

Ing. Jiří Rod
starosta města

Usnesení
z 43. zasedání zastupitelstva města Sedlice, konaného 12.4.2018
od 18,00 hod. na MěÚ Sedlice
Usnesení č. 628/2018 ke zhotoviteli Jeronýmovy ulice. Po projednání ZM
schvaluje návrh výběrové komise na výběr zhotovitele akce Rekonstrukce místní komunikace v
Jeronýmově ulici v Sedlici firmu Casta dopravní stavby s.r.o. Písek.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 629/2018 ke zhotoviteli ploch pod altány. Po projednání ZM
schvaluje nabídku firmy Casta dopravní stavby s.r.o. Písek na vybudování zpevněných ploch pod
altány v parku a v MŠ v Sedlici za cenu 118 980,-- Kč včetně DPH a uzavření Smlouvy o dílo na
uvedenou akci.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 630/2018 k výkonu TDS a BOZP Jeronýmova. Po projednání ZM
schvaluje nabídku firmy GPL – INVEST s.r.o. České Budějovice na zajištění výkonu technického
dozoru stavby za cenu 154 880,-- Kč a koordinátora BOZP za cenu 33 880,-- Kč na akci
Rekonstrukce místní komunikace v Jeronýmově ulici v Sedlici. Ceny uvedeny včetně DPH.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 631/2018 k SOD s firmou Casta ulice Jeronýmova. Po projednání ZM
schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Casta dopravní stavby s.r.o. Písek na akci Rekonstrukce místní
komunikace v Jeronýmově ulici v Sedlici.
hlasování: pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0

Starosta:

Místostarosta:

