ZÁ P I S
ze 41. zasedání ZM Sedlice konaného dne 31.1.2018 od 18:00 hodin na MěÚ Sedlice
Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva.
Omluveni: pan David Vágner, pan 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 usnášení schopné. Zápis ze 40. zasedání ZM, který byl vystaven na MěÚ
Sedlice, byl ověřen a nebyly podány žádné námitky, je tedy schválen bez připomínek. 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:
-

smlouva o smlouvě budoucí – Jeronýmova ulice
úprava odměn neuvolněných členů zastupitelstva dle novely zákona
projednání mimořádného příspěvku SOBu ve výši 400,- Kč
nabídka Jč TV na zpracování spotu „Putování krajinou“
uspořádání besedy Dakar 2018
projednání „Ročního výkazu knihovny“

4. Žádosti, připomínky a různé:
- žádosti o dotace z rozpočtu města
TJ Sokol Sedlice
ČSŽ Sedlice
Marek Pohanka
SK NAKAMA SHOTOKAN Sedlice
Charita Strakonice
Badmintonové družstvo Sedlice – spoluúčast
- žádost o pronájem pozemku 1942 /19
- žádost připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
- žádost o vyjádření k projektové dokumentaci DÚR průtah Sedlice
5. Úkoly a kontrola jejich plnění
úkoly členům zastupitelstva a pracovníkům městského úřadu, zpráva kontrolního výboru
zastupitelstva o plnění úkolů
6. Diskuse
7. 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: pí. Hana Růžičková, p. Vladimír Klíma
hlasování:
pro: 7 proti: 0
zdržel se: 2
Průběh jednání:
Kontrola zápisu a plnění usnesení z posledního zasedání – bez závad
2. Zpráva starosty
- seznámení s uskutečněním a průběhem novoroční sešlosti 2018
- informace o výdeji kompostérů přihlášeným zájemcům
- sdělení termínu a zabezpečení masopustního průvodu Bakus (termín 10. února 2018)
- informace o zahájení přípravy podkladů EIA pro realizaci obchvatu Sedlice
3. Majetkové záležitosti
1) Zastupitelstvo města projednalo a rozhodlo požádat investora o doplnění smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Sedlice č .parc.:2014/14;
2014/1; 1942/19; 1942/20 a 1945/11 vše v k.ú. Sedlice u Blatné o případné opravy
komunikace, pokud dojde k jejímu poškození při realizaci stavby „TM_BTA_Strakonice
_STYSE_34031“ a schválilo odložit její projednání na příští zasedání.
hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

2) Zastupitelstvo města projednalo úpravu změn v odměňování neuvolněných zastupitelů dle
úpravy zákona o obcích a rozhodlo ponechat odměny v původní výši schválené na ustavujícím
zasedání zastupitelstva města.
hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

3) Zastupitelstvo města projednalo a schválilo mimořádný příspěvek SOBu ve výši 400,- Kč z důvodu školení účetních v roce 2017.
hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

4) Zastupitelstvo města projednalo a schválilo nabídku Jč TV na natočení spotu v rámci pořadu
„Putování krajinou“ za cenu 15.000,- Kč včetně nakoupení práv na tento spot.
hlasování:
pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
5) Zastupitelstvo města projednalo a schválilo „Roční výkaz o knihovně za rok 2017“ .
hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

6) Zastupitelstvo města projednalo a schválilo uspořádat dne 16. února 2018 v Kině besedu
s účastníkem rallye Dakar paní Olgou Roučkovou za cenu 9000,- Kč.
hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

7) Zastupitelstvo města projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z dotačního programu
Jihočeského kraje v roce 2018 na podporu hasičských sborů na neinvestiční akce a schvaluje
spoluúčast města.
hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

8) Zastupitelstvo města projednalo a schválilo uskutečnit výběrové řízení na administrátora
výběru zhotovitele rekonstrukce Jeronýmovy ulice.
hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

9) Zastupitelstvo města projednalo a schválilo příspěvek ve výši 5.000,- Kč na spolupořádání
badmintonového turnaje čtyřher s Badmintonovým družstvem Sedlice konaného dne
24.března 2018 v sokolovně v Sedlici.
hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1

4. Žádosti, připomínky a různé
1) zastupitelstvo města projednalo žádosti o dotace spolků a Rozhodlo o jejich výši:
a) Fotbalovému oddílu TJ Sokol Sedlice ve výši 150.000,- Kč na činnost.
hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1

b) ČSŽ Sedlice ve výši 20.000,-- Kč na pořádání akcí a ve výši 5.000,-- Kč na činnost.
hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 2

c) Panu Marku Pohankovi ve výši 15.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s reprezentací
v karate (ME, MS, světový pohár atd.)
hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

d) Sportovnímu klubu NAKAMA SHOTOKAN Sedlice na materiální vybavení ve výši 15.000,- Kč.
hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 2

e) Oblastní charitě Strakonice příspěvek na zabezpečení sociálních služeb pro občany města Sedlice ve
výši 10.000.- Kč
hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

2) zastupitelstvo města projednalo žádost o užívání, pronájem, propachtování pozemku 1942/19 a
pověřilo stavební komisi o provedení místního šetření a podání informace o uvedeném pozemku.
hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

3) zastupitelstvo města projednalo žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a
na základě hlasování se nepřipojí k uvedené výzvě.
hlasování:

pro: 5

proti: 2

zdržel se: 2

4) zastupitelstvo města projednalo žádost o vyjádření se k projektové dokumentaci DÚR „Oprava
silnice I/20 – průtah Sedlice a souhlasí s předloženou verzí Ing. Nováčkem projektantem ŘSD České
Budějovice.
hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

5) zastupitelstvo města projednalo žádost o prodej pozemku v Němčicích u bývalé hasičské zbrojnice a
uložilo všem zastupitelům se osobně seznámit s uvedeným pozemkem a umožnit tak projednání na
příštím zasedání zastupitelstva.
hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

5. Úkoly a jejich plnění
- řešení železničního přejezdu v Němčicích – projednána spolupráce s Technickými službami Blatná –
spolupráce při instalaci zrcadla. SŽDC Plzeň se již vyjádřila a stanovila podmínky instalace zrcadel.
- přístřešky na techniku ve dvoře radnice – veškerá povolení a vyjádření město vlastní. Připravuje se
vlastní realizace přístřešků – dle klimatických podmínek.

6. Diskuse
- pan Bláha navrhnul, aby problém se zrcadlem na křižovatce Nádražní ulice a silnice první třídy I/20
se vyřešil zakoupením zrcadla z prostředků města Sedlice.
- Ing. Rod sdělil, že se ještě projednává s SÚS Strakonice možnost vyhřívaného zrcadla napojeného
z veřejného osvětlení města
- pan Prokopec sdělil připomínku k zhotovení chodníků v Husově ulici, sděleno že tato problematika
je řešena s realizací průtahu města Sedlice – oprava silnice I. třídy I/20

Zapsal:

Ověřovatelé zápisu:

.........................
.........................

Ing. Jiří Rod
starosta města Sedlice

Usnesení
ze 41.zasedání zastupitelstva města Sedlice, konaného 31.ledna 2018
od 18.00 hodin na MěÚ Sedlice
Usnesení č. 586/2018 k úpravě odměňování neuvolněných zastupitelů. Po projednání ZM
schvaluje ponechání odměn neuvolněných zastupitelů v původní výši schválené na ustavujícím
zasedání zastupitelstva města v roce 2014.
hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 587/2018 k mimořádnému příspěvku SOBu. Po projednání ZM
schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku Svazku obcí Blatenska ve výši 400,- Kč - z důvodu
příspěvku na školení účetních v roce 2017.
hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 588/2018 - k nabídce JčTv na natočení spotu. Po projednání ZM
schvaluje výrobu a natočení spotu v rámci pořadu „Putování krajinou“ za cenu 15.000,- Kč
včetně nakoupení práv na tento spot dle nabídky Jihočeské televize.
hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 589/2018 - k „Ročnímu výkazu o knihovně za rok 2017“. Po projednání ZM
schvaluje „Roční výkaz o knihovně za rok 2017“ .
hlasování:
pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 590/2018 - k uspořádání besedy. Po projednání ZM
schvaluje uspořádání besedy s účastníkem rallye Dakar paní Olgou Roučkovou za cenu 9000,Kč dne 16. února 2018 v Kině v Sedlici.
hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 591/2018 - k podání žádosti o dotaci. Po projednání ZM
schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje na podporu
hasičských sborů v roce 2018 na neinvestiční akce a schvaluje spoluúčast měst a.
hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 592/2018 - k uskutečnění výběrového řízení na administrátora. Po projednání ZM
schvaluje uskutečnit výběrové řízení na administrátora výběru zhotovitele rekonstrukce komunikace, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení Jeronýmovy ulice.
hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 593/2018 – k příspěvku na spolupořádání badmintonového turnaje. Po projednání ZM
schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč na spolupořádání badmintonového turnaje čtyřher s Badmintonovým družstvem Sedlice konaného dne 24.března 2018 v sokolovně v Sedlici.
hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1

Usnesení č. 594/2018 - k žádosti o dotaci TJ Sokol Sedlice. Po projednání ZM.
schvaluje dotaci fotbalovému oddílu TJ Sokol Sedlice ve výši 150.000,- Kč na činnost.
hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 1

Usnesení č. 595/2018 - k žádosti o dotaci ČSŽ Sedlice. Po projednání ZM
schvaluje dotaci ČSŽ Sedlice ve výši 20.000,- Kč na pořádání akcí (pro děti, výstav, kulturních
akcí atd.) a ve výši 5.000,- Kč na činnost.
hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 2

Usnesení č. 596/2018 – k žádosti o dotaci pana Marka Pohanky. Po projednání ZM
schvaluje dotaci panu Marku Pohankovi ve výši 15.000,- Kč na úhradu nákladů spojených
při reprezentaci v karate (mistrovství Evropy, světa, světový pohár atd.)
hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 597/2018 - k žádosti o dotaci klubu NAKAMA SHOTOKAN Sedlice. Po projednání ZM
schvaluje dotaci klubu NAKAMA SHOTOKAN Sedlice na materiální vybavení ve výši 15.000,- Kč.
hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 2
Usnesení č. 598/2018 k žádosti o dotaci Oblastní charity Strakonice. Po projednání ZM
schvaluje dotaci Oblastní charitě Strakonice na zabezpečení sociálních služeb pro občany města Sedlice
ve výši 10.000.- Kč.
hlasování:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 599/2018 - k vyjádření se k projektové dokumentaci DÚR. Po projednání ZM
schvaluje předloženou verzi projektové dokumentace DÚR „Oprava silnice I/20 – průtah Sedlice
zhotovenou Ing. Nováčkem projektantem ŘSD České Budějovice.
hlasování:

Starosta:

pro: 9

proti: 0

zdržel se: 0

Místostarosta:

