Obec Sedlice
Zastupitelstvo obce Sedlice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice konaného dne 15.4.2011 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. hospodaření obce za období 3-4/2011,
4. rozpočtové opatření č.1/2011,
5. projednání přijetí provozního úvěru na úhradu faktur na akci ,, Oprava budovy
OÚ“,
6. žádost obecního hajného na proplácení PHM ,
7. projednání vydání Obecně závazné vyhlášky č.1/2011 o čistotě obce, ochraně
zeleně a dodržování zásad veřejného pořádku,
8. žádost Svazu postižených civilizačními chorobami o poskytnutí finančního
příspěvku na činnost v roce 2011,
9. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.905/1
v k.ú.Hoděmyšl,
10. nabídka na vzdělávání zastupitelů,
11. podání informace ze zasedání Mikroregionu Třemšín,
12. diskuse,
13. usnesení,
14. závěr.

1.Zahájení zastupitelstva obce
Jednání zastupitelstva obce zahájila a jeho průběh řídila starostka obce ing. Zuzana
Šourková. Konstatovala, že jednání bylo řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina
členů zastupitelstva a jednání je tudíž usnášeníschopné. Ze zasedání byla omluvena paní
Monika Švecová. Starostka seznámila přítomné s návrhem programu jednání a dala
hlasovat o jeho schválení.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
Hlasování : všichni pro
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka navrhla zapisovatelem zápisu paní Jaroslavu Čejkovou a ověřovateli zápisu pana
Josefa Matějku a paní Bohumilu Hrdinovou. K tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Starostka dala hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Hlasování : všichni pro
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3.Hospodaření obce v období od 1.3. – 15.4.2011
Starostka požádala paní Jaroslavu Čejkovou o poskytnutí informace o finančním
hospodaření v období od 1.3.-15.4. 2011. Paní Čejková zastupitele seznámila se zůstatkem
na běžném účtu, příjmy a výdaji za dané období .

K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky a tuto informaci zastupitelé berou na
vědomí.
Zastupitelé berou na vědomí finanční hospodaření za období 1.3 – 15.4.2011.
4. Rozpočtové opatření č.1/2011
Starostka požádala účetní, aby seznámila členy zastupitelstva se změnami, které je nutné
provést v rozpočtu. K tomuto bodu účetní podala vysvětlení, že se jedná o úpravu
rozpočtu v příjmové a výdajové části a upřesnila konkrétní změny v paragrafech a
položkách. Rozpočtové opatření je přílohou č.2 tohoto zápisu. Starostka dává hlasovat o
schválení rozpočtového opatření č.1/2011.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1/2011.
Hlasování : všichni pro
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Projednání přijetí provozního úvěru na úhradu faktur na akci ,, Oprava budovy
obecního úřadu“
Starostka podala informaci ohledně úhrady faktur za opravu budovy obecního úřadu.
Vystavená faktura od společnosti Promart bude neprodleně po přijetí doručena
Krajskému úřadu k proplacení peněz na účet obce a poté bude provedena úhrada ze strany
obce Promartu. Krajský úřad má ve smlouvě uvedenou splatnost 60 dnů a firma Promart
90 dnů, proto bude provedena řádná úhrada faktur v daném termínu splatnosti. K tomu
starostka vysvětlila, že nebude nutné zřizovat provozní úvěr, který byl bodem jednání na
zastupitelstvu. Starostka podala vysvětlení o financování celé akce. Tuto informaci
zastupitelé berou na vědomí.
Zastupitelé berou na vědomí financování akce ,, Oprava budovy obecního úřadu“.

6. Žádost obecního hajného na proplácení PHM
Starostka seznámila zastupitele s požadavkem od pana Tomka, který se týká proplácení
pohonných hmot ve výši 1 000 Kč měsíčně z důvodu výkonu práce v obecním lese.
Starostka zaujala stanovisko, že 1 000 Kč je vysoká částka, jelikož proplácení PHM je
možné pouze za pohyb po lese, a že není možné proplácet celou cestu z bydliště pana
Tomka do obecního lesa a navrhla, aby bylo PHM propláceno na základě cestovních
příkazů. Na toto reagovali zastupitelé a navrhli proplácet částku 250 Kč měsíčně na PHM.
Paní Čejková zároveň uvedla, že je panu Tomkovi měsíčně propláceno dobíjení mobilního
telefonu částkou 250 Kč. Zastupitelé po diskusi k této žádosti navrhli zvýšit odměnu na
dohodu o provedení práce na 7 500,- Kč měsíčně s tím, že si pohonné hmoty i telefon
bude pan Tomek hradit sám. Starostka dává hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje od 1.4.2011 navýšení měsíční odměny z dohody o
provedení práce p.Tomkovi na 7 500,-Kč.
Hlasování : všichni pro
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Obecně závazná vyhláška č.1/2011
Starostka zastupitele informovala o zvyšujícím se počtu stížností ze strany občanů na
čistotu obce, zejména okolí prostranství před rodinnými domy. Tento problém se týká
hlavně venčení psů a znečišťování ulic psími výkaly. Z tohoto důvodu je nutné vydat
obecně závaznou vyhlášku o čistotě obce, ochraně zeleně a dodržování zásad veřejného
pořádku, která bude občany dodržována.
Starostka rozdala zastupitelům návrh této vyhlášky a požádala zastupitele o vyjádření popř.
doplnění. V diskusi k obecně závazné vyhlášce p.Janda navrhl tuto vyhlášku schválit na
dalším zasedání zastupitelstva s tím, že si každý zastupitel vyhlášku přečte a popřípadě ji
doplní. S tímto starostka souhlasí a nechává tento bod jednání na program dalšího zasedání
zastupitelstva.

8. Žádost Svazu postižených civilizačními chorobami
Starostka přečetla žádost SPCCH zaslanou dne 15.4.2011 o finanční příspěvek na činnost
v roce 2011. Jelikož jsou členy svazu i občané Sedlice a Hoděmyšle starostka navrhla tento
příspěvek ponechat ve výši 1000,- Kč, jako tomu bylo i v roce 2010. Starostka dává
hlasovat.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek pro SPCCH ve výši 1000,-Kč.
Hlasování : všichni pro
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
9.Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Starostka seznámila zastupitele se žádostí o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Sedlice a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, PSČ 405 02,
Teplická 874/8. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.
905/1 v k.ú.Hoděmyšl o výměře 3372m2. Starostka uvedla, že se jedná o stavbu Zalány
kVN, TS, NN P2203/3 (trasa od pí. Ing. Blažíčkové, okolo JUDr. Svobodové na Zalány).
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla uzavřena již
10.1.2008. Starostka dává hlasovat o schválení podpisu této smlouvy.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Sedlice a ČEZ Distribuce a.s. a určuje starostku Ing. Zuzanu Šourkovou k jejímu
podpisu.
Hlasování : všichni pro
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10. Nabídka na vzdělávání zastupitelů
Starostka zastupitelům předložila nabídku zaslanou Svazem měst a obcí ČR. Jedná se o

projekt Vzdělaný zastupitel týkající se vzdělávání, informování a poradenství ve výkonu
činnosti zastupitelů. Dále uvedla, že je vhodné, jak pro nové zastupitele, tak pro
zastupitele , kteří jsou ve funkci již více volebních období. Vzdělávání je realizováno
v daném městě či obci a je časově přizpůsobeno možnostem zastupitelů. Starostka požádala
zastupitele o vyjádření k tomuto tématu a zmínila možnost společného semináře pro
všechny obce Mikroregionu Třemšín. Zastupitelé se vyjádřili kladně k účasti na semináři a
tuto možnost berou na vědomí.

11. Informace ze zasedání Mikroregionu Třemšín
V dalším bodu zasedání starostka přítomné zastupitele informovala o činnosti
Mikroregionu Třemšín a podala informace vzešlé ze zasedání Mikroregionu dne
13.4.2011. Hlavní informací bylo navýšení příspěvku na 30 Kč za obyvatele. Dále seznámila
zastupitele s plánovaným vznikem a propagací makroregionu Jižní Podbrdsko, který by
zahrnoval Mikroregion Třemšín a Březnicko. Zastupitele tyto informace berou na vědomí.

12.Diskuse
V diskusi starostka požádala pana Jiřího Čecha, aby zastupitele informoval, jak probíhá
oprava obecního úřadu. Poté pan Čech seznámil přítomné s drobnými změnami oproti
původnímu projektu jako je např. změna barvy střešní krytiny, barva fasády a soklu,
barva, struktura a materiál vrat na hasičárně, podlahové krytiny, úprava přístřešků, záměna
střešních oken za světlovody a jiné drobné stavební úpravy. Pan Čech zároveň
zastupitelům předvedl vizualizaci celého projektu, kde si mohli zastupitelé prohlédnout
jednotlivé náhledy na budovu.
Dalším bodem diskuze byla informace pana Jandy na výběr vodného, který provede
během měsíce května a upozornil na neplacení vodného ze strany paní Stanimirovičové a
požádal zastupitele o vyjádření k tomuto problému. Starostka navrhla, aby prvním krokem
bylo zaslání upomínky s uvedenou splatností dlužné částky. Pokud paní Stanimirovičová

nepodnikne žádné kroky k nápravě této situace, bude obec nucena toto řešit pozastavením
dodávky pitné vody. S tímto zastupitelé souhlasí.
Dále pan Janda důrazně upozornil starostku, že je nutné pokračovat v uzavírání smluv o
smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene s majiteli pozemků na akci VodovodKanalizace, aby byl tento projekt dotažen do fáze stavebního povolení. Na toto starostka
reagovala, že největším problémem, který obec v souvislosti s touto záležitostí trápí, je
zamítnutí žádostí o dotaci a tudíž posunula jejich uzavírání na pozdější dobu. Zároveň
konstatovala, že všichni mohou pomoci při jejich uzavírání. Na toto již nikdo nereagoval.
13.Usnesení
Návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce přečetla starostka.
Hlasování : všichni pro
Usnesení bylo schváleno.
14. Závěr
Starostka ukončila jednání ve 20.45 hod.
Zapsala : Čejková
V Sedlici dne 19.4.2011
Přílohy zápisu : 1) prezenční listina
2) rozpočtové opatření č.1/2011
Ověřovatelé zápisu :

Josef Matějka ………………………………………….
Bohumila Hrdinová…....……………………………….

Starostka obce:

ing. Zuzana Šourková…………………………………..

