Obec Sedlice
Zastupitelstvo obce Sedlice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne 22.11.2011 v 18:00 hod.
v zasedací místnosti v Sedlici
Přítomni : viz příloha č.1 – prezenční listina
Program :
1. zahájení zasedání zastupitelstva,
2. určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu,
3. všeobecné informace pro zastupitele,
4. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Sedlice a ČEZ Distribuce a.s
na pozemek parc.č.969/1 v k.ú.Hoděmyšl,
5. informace o průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby Sedlice a Hoděmyšl kanalizace, ÚV a vodovod,
6. vyřazení uchazečů z výběrového řízení na zhotovitele stavby Sedlice a Hoděmyšl –
kanalizace, ÚV a vodovod,
7. projednání podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst,
8. projednání podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek,
9. projednání cen za svoz komunálního odpadu na rok 2012,
10.projednání činnosti výborů obce,
11.diskuse,
12.závěr.

1.Zahájení zastupitelstva obce
Jednání zastupitelstva obce zahájila a jeho průběh řídila starostka obce ing. Z. Š.
Konstatovala, že jednání bylo řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina členů

zastupitelstva a jednání je tudíž usnášeníschopné. Starostka seznámila přítomné s návrhem
programu jednání a dala hlasovat o jeho schválení.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje program zasedání.
Hlasování : všichni pro
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Starostka navrhla ověřovateli zápisu pana J. M. a pana J. P. a zapisovatelkou zápisu paní J. Č.
K tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Starostka dala hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Sedlice určuje ověřovatele a zapisovatele zápisu.
Hlasování : všichni pro
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Všeobecné informace pro zastupitele
V tomto bodě starostka zastupitele informovala o zaslané žádosti z MŠ Vranovice o
poskytnutí příspěvku od obce. Jelikož školku ve Vranovicích navštěvuje 6 dětí ze Sedlice a
Hoděmyšle, byla na účet MŠ zaslána částka 3.000,-Kč ( 500,-Kč na 1 dítě).
V druhém bodě starostka zastupitele informovala o provedeném ocenění pozemků a zanesení
do evidence majetku se zaúčtováním rozdílu. Dále vysvětlila, že toto bylo provedeno na
základě provedené digitalizace pozemků v k.ú. Hoděmyšl, při které došlo ke změně parc.čísel
a výměr pozemků. Jelikož se neshodoval výpis KN s inventarizací pozemků, bylo nutno tuto
změnu provést a vše srovnat se stavem vedeným na katastrálním úřadě.

Dále starostka požádala paní Č. o podání zprávy o hospodaření za období 01-10/2011.
Paní Č. zastupitele seznámila se zůstatkem na běžném účtu, příjmy a výdaji za dané období a
plněním rozpočtu.
V posledním bodě starostka zastupitele informovala o uzavření dohody o provedení práce
s M. B. Předmětem této dohody je poradenství při správě obecního vodovodu. Na základě
dohody bude vyplacena odměna ve výši 11 765,-Kč v měsíci prosinci 2011.
Tyto informace berou zastupitelé na vědomí.

4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6001794/1a mezi Obcí Sedlice a
ČEZ Distribuce a.s. na pozemek parc.č.969/1 v k.ú. Hoděmyšl
Starostka podala informaci k tomuto bodu. Dne 10.1.2008 byla uzavřena smlouva o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene na pozemek parc.č.905/1 v k.ú.Hoděmyšl.
Při podrobném prohlížení projektu bylo zjištěno, že kabelovým vedením je dotčený i pozemek
parc.č.969/1 v k.ú. Hoděmyšl, který měl být zahrnut také ve smlouvě o zřízení věcného
břemene.Vzhledem k tomu, že je již původní smlouva zavkladována v katastru nemovitostí, je
nutné uzavřít novou smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6001794/1a. Starostka dává
hlasovat o schválení podpisu této smlouvy.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-126001794/1a mezi Obcí Sedlice a ČEZ Distribuce a.s.
Hlasování : všichni pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Informace o průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby Sedlice a Hoděmyšl –
kanalizace, ÚV a vodovod
Starostka podala informaci o průběhu výběrového řízení. Do výběrového řízení se přihlásilo
celkem 25 uchazečů. Dne 3.11.2011 proběhlo otevírání obálek a 10.11.2011 se konala první

schůzka hodnotící komise, kdy se kontrolovaly kvalifikační předpoklady. Hodnotící komise
požaduje u 5-ti uchazečů doplnění nabídky a 9 uchazečů navrhuje zadavateli vyloučit
z výběrového řízení vzhledem k nedodržení podmínek stanovených zadávací dokumentací.
Další schůzka hodnotící komise proběhne 28.11.2011.

6. Vyřazení uchazečů z výběrového řízení na zhotovitele stavby Sedlice a Hoděmyšl –
kanalizace, ÚV a vodovod
Starostka přečetla seznam navržených firem k vyloučení z výběrového řízení a zároveň
seznámila přítomné s důvodem pro vyloučení.
Seznam firem navržených na vyřazení z výběrového řízení Sedlice a Hoděmyšl –
kanalizace, ÚV a vodovod:
- Šindler důlní a stavební spol. s.r.o., Nádražní 8, Praha 5;
- BAK stavební společnost a.s., Vodní 177, Trutnov 541 01;
- MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE, Česká republika a.s.,Na Pankráci 1683/127, Praha 4;
- ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, Kladno 272 01;
- ABK – Pardubice a.s., Vodárenská 22, Pardubice 530 03;
- KVIS Pardubice a.s.,Zelená Louka, Rosice 151, Pardubice 533 53;
- Firesta-Fišer,rekonstrukce,stavby a.s., Mlýnská 68, Brno 602 00;
- Syner VHS Vysočina a.s., Na Hranici 14, Jihlava 586 01;
- Robstav stavby s.r.o., Italská 1580/26, Praha 2 120 00.
Rozhodnutí o vyloučení je přílohou č.2 tohoto zápisu. Starostka dává hlasovat o schválení
vyřazení těchto společností z výběrového řízení na zhotovitele stavby Sedlice a Hoděmyšl –
kanalizace, ÚV a vodovod.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení těchto společností z výběrového řízení na
zhotovitele stavby Sedlice a Hoděmyšl – kanalizace, ÚV a vodovod.
Hlasování : všichni pro
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Projednání podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst
Starostka uvedla již dříve zmíněné projekty, tj. zelená vlna, dopravní značení, výměna herních
prvků na dětském hřišti, a vyzvala zastupitele, aby se k tomuto bodu vyjádřili a vznesli
podněty, jaké další projekty jsou pro obec potřebné. Rozvinula se debata na téma projektů
uvedených na začátku tohoto bodu. Projekt dopravní značení shledali zastupitelé jako ne zcela
urgentní, jelikož hlavní dopravní úseky jsou již značeny. Projekt zelená vlna byl zastupiteli
vyřazen na základě výsledku minulého pokusu o získání dotace. Dětské hřiště bylo shledáno
jako vyhovující pro účely našich občanů.
Pan P. navrhl rozšířit veřejné osvětlení z Hoděmyšle do Sedlice. K tomu pan J. nabídl přizvat
pana C. a nechat vypracovat rozpočet.
Pan M. připomněl nutnost řešit přechod pro chodce v Hoděmyšli mezi autobusovou zastávkou
a obcí. Na to reagoval pan J., který seznámil zastupitele se svou zkušeností s touto záležitostí.
Již několikrát se pokoušel prosadit na Ředitelství silnic a dálnic nějaké dopravní opatření
v tomto úseku. Debatu k tomuto tématu uzavřel pan M. s tím, že se sejde s panem P. a pokusí
se najít nějaké řešení.
Pan J. navrhl dořešit veřejné osvětlení ze Sedlice na Belinu, jelikož tento úsek není ještě
hotový. Dále pan J. navrhl oslovit pana C., aby zpracoval projekt. Po společné diskusi
zastupitelé souhlasí s dokončením veřejného osvětlení na Belinu a podáním žádosti o dotaci.
Starostka dává hlasovat.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ze Středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst a spolufinancování ve výši 5% ze skutečných nákladů na
projekt „Veřejné osvětlení Sedlice-Belina“.
Hlasování : všichni pro
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8. Projednání podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek
K tomuto starostka podala informaci, že je možno žádat o dotaci na projekt na obnovu
drobných sakrálních staveb. V Hoděmyšli je třeba opravit křížek u paní E. a pomník padlých.
K tomu se vyjádřil pan P. a uvedl, že pomník je opravený, že je jen problém za pomníkem,
jelikož je ukončen tarasem paní K., který se bortí. Dále starostka vyjmenovala stavby
v Sedlici, a to kapličku na návsi, křížek u panenky Marie v lese, křížky před vjezdem do vsi,
na Belině a křížek naproti restauraci pod Hůrkou. Starostka rovněž informovala, že v rámci
Fondu kultury a obnovy památek je možné žádat o dotaci pouze na jednu památku. Navrhla,
aby byla podána žádost o dotaci na obnovu kapličky. Ostatní sakrální stavby budou průběžně
opravovány na finanční náklady obce. Starostka dává hlasovat o schválení podání žádosti o
poskytnutí dotace.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace ze Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek a spolufinancování ve výši 5% ze skutečných nákladů
na projektu ,, Obnova místní kapličky“.
Hlasování : všichni pro
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9. Ceny za svoz komunálního odpadu
Starostka seznámila zastupitele s cenami za svoz komunálního odpadu za rok 2012. Ceny za
svoz se navyšují z důvodu zvýšení snížené sazby DPH z 10% na 14%. Starostka přítomným
sdělila ceny za odpad při zvýšení DPH o 4% (1 x 7 – 2.386 Kč, 1 x 14 – 1.295 Kč, 1 x měsíc
– 775 Kč, pytel PE – 84 Kč) a dala prostor k vyjádření. Na to reagoval pan J., který navrhl
nepatrně navýšit cenu z důvodu nákladnosti odpadového hospodářství. Zastupitelé se shodli
na navýšení. Starostka dává hlasovat.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje ceny za svoz komunálního odpadu pro rok 2012 takto:

1 x 7 - 2.400 Kč, 1 x 14 dní - 1.310 Kč, 1 x měsíc – 800 Kč a PE pytel 85 Kč.
Hlasování : všichni pro
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10. projednání činnosti výborů obce
V tomto bodu starostka vyzvala členy kontrolního a finančního výboru, aby prováděli svoji
činnost pravidelně.

11.diskuse
Jako první byli vyzváni hosté. Slova se ujala paní V., která reagovala na podněty podávané
zastupiteli k žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst a upozornila na situaci mezi Sedlicí
a Belinou, že zde auta a cyklisté jezdí nepřiměřenou rychlostí v obou směrech a navrhla řešit
tuto situaci zpomalovacími retardéry.
J. P. se dotázal ne plánované vedení kanalizace a vodovodu. Na toto mu odpověděl pan J.
Jako poslední se do diskuse přihlásil pan J., který informoval o potřebě provedení revize na
travní sekačku a křovinořez. Navrhl dát zařízení na revizi do fi Mountfield, která má nyní i
příznivé ceny. S tím starostka souhlasí.

12.závěr

Starostka ukončila zasedání v 19.10 hod.
Zapsala: J. Č.
V Sedlici dne 25.11. 2011

Přílohy zápisu:

1. Prezenční listina
2. Rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení

Ověřovatelé zápisu:

J. M. ……….…………………………………
J. P.….…………………………………….

Starostka obce:

Ing. Z. Š. …………………………………

