Obec Sedlice
Zastupitelstvo obce Sedlice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne 5.8.2011 v 18:00 hod.
v zasedací místnosti v Hoděmyšli
Přítomni : viz příloha č.1 – prezenční listina
Program :
1. zahájení zasedání zastupitelstva,
2. určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
3. projednání žádosti SDH Sedlice o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání
oslav 115. výročí založení sboru,
4. schválení rozpočtového opatření č. 2/2011,
5. schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o čistotě obce, ochraně zeleně a
dodržování zásad veřejného pořádku,
6. schválení vyúčtování 21. ročníku ,,Memoriálu Čeňka Poláka“,
7. zpráva o hospodaření,
8. zpráva o průběhu rekonstrukce OÚ,
9. schválení kupní smlouvy na odkup dřeva s firmou Kaiser s.r.o. na III. čtvrtletí
roku 2011,
10. usnesení,
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 zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka navrhla zapisovatelem zápisu paní J. Č. a ověřovateli zápisu pana V. J a pana J. P..
K tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Starostka dala hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Hlasování : všichni pro
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Projednání žádosti SDH Sedlice o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání
oslav 115. výročí založení sboru
Starostka přečetla žádost předloženou panem V. J. a seznámila přítomné

zastupitele

s rozpočtem na oslavy. Předpokládané výdaje činí 28.400,-Kč a příjmy 4.000,-Kč. Pan J.
požádal o slovo a konstatoval, že při oslavách 115. výročí SDH bude zároveň slavnostně
otevřena zrekonstruovaná hasičská zbrojnice spolu s budovou obecního úřadu, a že by byl rád,
kdyby obec zaplatila koncert Rožmitálské Venkovanky ve výši 13.000,-Kč. Dále konstatoval,

že veškeré další náklady si SDH uhradí ze svých prostředků. Poté si vzala slovo starostka a
seznámila zastupitele s výdaji uskutečněnými od začátku roku a podotkla, že byl pro SDH
nakoupen materiál za více, než bylo původně schváleno. Výdaje na tento materiál se navýšily
o více než 3.000,- Kč. Z tohoto důvodu navrhla snížit příspěvek SDH a uvolnit částku
10.000,-Kč. S touto částkou souhlasil i pan P.. S touto částkou nesouhlasil pan J.. Uvedl, že se
jedná o majetek obce a tudíž nechápe, proč by měl být snižován příspěvek na oslavy z důvodu
nárůstu rozpočtu na nákup materiálu. Do diskuse se přihlásil pan M., který navrhl ponechat
původní příspěvek ve výši 13.000,-Kč. Po diskusi k tomuto bodu starostka dává hlasovat o
částce 13.000,-Kč.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na zajištění oslav
ke 115. výročí založení sboru ve výši 13.000,- Kč.
Hlasování : Pro 5, Proti 0, Zdržel se 1.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Rozpočtové opatření č.2/2011
V tomto bodu starostka členy zastupitelstva seznámila se změnami, které je nutné provést
v rozpočtu a podala vysvětlení o přesunu peněz v příjmové a výdajové části na konkrétních
paragrafech a položkách. Návrh rozpočtového opatření je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Starostka dává hlasovat o schválení rozpočtového opatření č. 2/2011.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje rozpočtové opatření č.2/2011.
Hlasování : všichni pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2011 o veřejných prostranství, o ochraně
veřejné zeleně a o pohybu psů a drobného zvířectva na veřejném prostranství, o
udržování čistoty vod a toků, o výkopech na komunikacích
Starostka zastupitelům podala informaci o doplnění vyhlášky o všechny připomínky, které
byly vzneseny na minulém zasedání . Dále požádala zastupitele o vyjádření k bodu zachování
klidu v obci v neděli a ve svátek. Po diskusi k tomuto bodu se zastupitelé shodli tento bod
z vyhlášky úplně vypustit. Starostka dává hlasovat o schválení této vyhlášky.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku Obce Sedlice
č.1/2011 o veřejných prostranstvích, o ochraně veřejné zeleně a o pohybu psů a
drobného zvířectva na veřejných prostranství, o udržování čistoty vod a toků a o
výkopech na komunikacích.
Hlasování : všichni pro
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Schválení vyúčtování 21.ročníku ,,Memoriálu Čeňka Poláka“ v Hoděmyšli.
Starostka zastupitelům přečetla vyúčtování memoriálu předložené pokladníkem SDH
Hoděmyšl panem J. Š.. Celkové příjmy činily 6.100,-Kč a výdaje 4.931,-Kč. Starostka
konstatovala, že rozdíl ve výši 1.169,-Kč vrátí SDH Hoděmyšl do pokladny obce, jak bylo
schváleno zastupitelstvem na zasedání dne 29.6.2011. Starostka dává hlasovat o schválení
vyúčtování .
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje vyúčtování 21.ročníku ,,Memoriálu Čeňka
Poláka“.
Hlasování : všichni pro
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Zpráva o hospodaření
Starostka požádala účetní paní Č., aby podala zprávu o hospodaření za období 07/2011. Paní
Č. zastupitele seznámila se zůstatkem na běžném účtu, příjmy a výdaji za dané období,
plněním rozpočtu a nejvýznamnějšími výdaji.
K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy a tuto informaci zastupitelé
berou na vědomí.

8. Zpráva o průběhu rekonstrukce OÚ
Starostka přítomné zastupitele seznámila s právě probíhajícími pracemi při rekonstrukci OÚ a
s informací, v jaké fázi se rekonstrukce nachází. Zastupitelům sdělila, že dne 18.8.2011
proběhne kolaudace stavby. Dále podala informaci ohledně vystavených faktur firmou
Promart s r.o. celkem na částku 2 136 804,-Kč. Tuto informaci berou zastupitelé na vědomí.

9. Uzavření kupní smlouvy na odkup dřeva ve III.čtvrtletí roku 2011 s firmou Kaiser
s.r.o.
Starostka zastupitelům předložila cenovou nabídku spolu s kupní smlouvou zaslanou firmou
Kaiser s.r.o. na odkup dřeva ve III. čtvrtletí roku 2011. Zastupitelé si tuto nabídku přečetli a
po diskusi se starostkou rozhodli uzavřít smlouvu na III. čtvrtletí. Starostka dává hlasovat o
schválení uzavření kupní smlouvy a jejího podpisu.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Sedlice a
společností Kaiser s.r.o. na III. čtvrtletí 2011 a pověřuje starostku Ing. Z. Š. k jejímu
podpisu.
Hlasování : všichni pro
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10. Usnesení
Návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce přečetla starostka.
Hlasování : všichni pro
Usnesení bylo schváleno.

11. Diskuse
Jako první byl do diskuse vyzván pan P. Š., který položil zastupitelstvu otázku, proč se
pořádají slavnosti ke 115. výročí založení SDH, že je to dost neobvyklé. Na to mu odpověděl
pan J., že důvodem pořádání oslav je spojení oslav spojených s výročím SDH a otevření
zrekonstruované budovy obecního úřadu.
Dále byl k diskusi vyzván pan J. J. ml., který se zajímal, zda už byla naplánovaná společná
schůzka s panem T. a panem K.. Na toto odpověděla starostka, že schůzka zatím naplánovaná
nebyla, a že jakmile bude vědět termín, bude informován.
Pan J. požádal starostku, zda by bylo možné zajisti oddálení dodávky objednaných regálů do
hasičárny a do archivu po 16. srpnu. Dále seznámila přítomné s nápadem úpravy pomníku
padlých – odstranění travního drnu a zasypání kačírkem. Tento nápad byl přijat s tím, že před
oslavami bude vše hotovo.
Poté se do diskuse přihlásil pan K., který zastupitelstvu a přítomným popsal problém
s osvětlením v Hoděmyšli, nesvítila jedna lampa a podivoval se tomu, že to nebylo hned
spraveno. Na to mu bylo odpovězeno, že jakmile se dozvěděla paní Č. o této závadě,
neprodleně objednala pana H., který měl závadu odstranit. Starostka k tomuto ještě podotkla,
že je třeba, aby se závady hlásily na obecním úřadě ihned po jejich zjištění.
Poté starostka seznámila přítomné s jednáním o VÚ Brdy, kterého se zúčastnila a s prosbou o
poskytnutí historických fotografií z obce zaslanou panem F. Ž. z kulturního klubu, který bude
připravovat kalendář pro Mikroregion Třemšín a požádala zastupitele o dodání fotografií.
Dále pan K. vyjádřil svůj názor k „existenci“ Hoděmyšle, jelikož není na mapě Mikroregionu
a vznesl i připomínku k vydanému DVD Mikroreginu Třemšín, kde nebyla o Hoděmyšli ani
zmínka. K tomuto se přidala paní H., která přítomným sdělila svoji nelibost nad skutečností,
že Hoděmyšl neexistuje na mapě, a že má ve svém občanském průkazu uvedeno, že se
narodila v Sedlici, i když se ve skutečnosti narodila v Hoděmyšli. Na toto téma se rozvedla

živá debata. Dále bylo přítomnými konstatováno, jak je špatně doručována pošta. Pošta je
mnohdy doručena na číslo popisné, ovšem adresátem je úplně někdo jiný. Celou tuto debatu
ukončila starostka tím, že se pokusí zjistit, zda by bylo možné udělat něco s připomínkou paní
H..

12. Závěr
Starostka ukončila zasedání v 19:25 hod.

Zapsala: J. Č.
V Sedlici dne 9.8. 2011

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Návrh rozpočtového opatření č.2/2011

Ověřovatelé zápisu:

J. P. ……………………………………
V. J.….…………………………………….

Starostka obce:

Ing. Z. Š. …………………………………

