Obec Sedlice
Zastupitelstvo obce Sedlice

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEDLICE KONANÉHO
DNE
07.01.2011 V 18:00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Přítomni: viz. příloha č. 1 - Prezenční listina

Program:
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Projednání webových stránek obce
4. Schválení odměn zastupitelstva dle Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
5. Projednání uzavření dohod o provedení práce na rok 2011
6. Projednání podání žádosti o poskytnutí dotace z SFROM
a odsouhlasení
spolufinancování ve výši 5% ze skutečných nákladů na projektu Zelená vlna v obci
Sedlice, projednání podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova a odsouhlasení spolufinancování ve výši 5% ze skutečných nákladů na
projektu Dopravní značení v obci Sedlice, dále projednání podání žádosti o
poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí a spolufinancování ve výši 5% ze
skutečných nákladů na vysázení zeleně na hřiště v Hoděmyšli.
7. Projednání žádosti o vyjádření z hlediska existence inženýrských sítí nebo jiných
zájmů v lokalitě Hoděmyšl, zaslanou Milanem Zajíčkem - PROJECT
8. Projednání případných investičních záměrů na rok 2011
9. Projednání žádosti o poskytnutí sponzorského daru zaslanou Mateřským centrem
Rozmarýnek v Rožmitále pod Třemšínem
10. Projednání žádosti o poskytnutí sponzorského daru zaslanou Domovem sv. Josefa
11. Projednání zajištění posypu komunikací v obcích Sedlice a Hoděmyšl v zimních
měsících.
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr

1.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sedlice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu

nejméně 7 dní, a to od 31.12.2010 do 07.01.2011. Současně byla zveřejněna na "elektronické
úřední desce". Starostka dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala,
že je přítomno 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3
zákona o obcích). Starostka seznámila přítomné s návrhem programu a dala hlasovat o jeho
schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti 0 hlasů; Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka navrhla určit ověřovateli zápisu pana Vojtěcha Jandu a pana Františka Jeníčka,
zapisovatelku paní Moniku Švecovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Starostka
dala hlasovat o tomto návrhu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sedlice určuje ověřovateli zápisu Vojtěcha Jandu
Jeníčka a zapisovatelku Moniku Švecovou.

a

Františka

Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti 0 hlasů; Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Projednání webových stránek obce
Starostka vyzvala paní Čechovou, aby se ujala slova a seznámila přítomné se svým
příspěvkem. Pomocí dataprojektoru promítala na stěnu momentální podobu a strukturu
webových stránek, ukázala přítomným, co je v jednotlivých rubrikách zahrnuto. Starostka
seznámila přítomné s návrhem, aby byla do webových stránek začleněna rubrika „diskuse“,
kam by mohli jednotliví občané psát své názory a náměty a dala prostor ostatním k vyjádření
k tomuto návrhu. Paní Čechová přislíbila, že bude tuto rubriku kontrolovat kvůli případným
vulgarismům. Starostka dala hlasovat o návrhu přidat rubriku „diskuse“ na webové stránky. Pan
Janda upozornil, že přístupová práva na webové stránky by měla být zachována pouze pro
starostu obce a paní Čechovou. Příspěvky za jednotlivé spolky mohou být zadávány na webové
stránky přes paní Čechovou, nebo budou jednotliví zástupci spolků umisťovat články sami,

přičemž budou mít přístup pouze do své sekce a nebudou moci zasahovat do jiných částí
stránek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přidání sekce DISKUSE na webové stránky obce.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti 0 hlasů; Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Schválení odměn zastupitelstva dle Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
Starostka informovala přítomné o změně v odměnách zastupitelstev, rozdala podklady pro
stanovení odměn a vyzvala ostatní členy zastupitelstva k vyjádření názoru na jednotlivé výše
odměn. Bylo navrženo, aby u funkce starosta byla odměna složena ze základní výše a dvou
příplatků na 100 obyvatel. Aby u funkce místostarosta byla odměna složena pouze ze základní
výše bez příplatku. Dále bylo navrženo, aby byly zachovány výše odměn u členů zastupitelstva,
předsedy kontrolního a finančního výboru, které byly schváleny na zasedání zastupitelstva dne
26.11.2010. Starostka dala hlasovat o tomto návrhu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje následující výše odměn za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva:
•
•
•
•
•

odměna starostky - 8 674,- Kč/měsíc + 2 x 1 239,- Kč/měsíc
odměna místostarosty - 7 134,- Kč/měsíc
odměna člena zastupitelstva - 400 Kč/měsíc
odměna předsedy kontrolního a finančního výboru - 800 Kč/měsíc
odměna člena kontrolního a finančního výboru - 1 000 Kč/rok

Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti 0 hlasů; Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Po tomto hlasování seznámil místostarosta p. Matějka členy zastupitelstva se svým záměrem
vzdát se své odměny. Pan Janda vyslovil svůj názor, že by se neměl vzdávat celé své odměny,
ale ponechat si alespoň nějakou část. Místostarosta však svůj návrh nezměnil a trval na výkonu
své funkce bez nároku na odměnu. Starostka dala hlasovat o nulové odměně pana
místostarosty.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje, že funkční odměna za výkon místostarosty bude
v nulové výši.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti 0 hlasů; Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5. Projednání uzavření dohod o provedení práce na rok 2011
Starostka seznámila členy zastupitelstva s dohodami o provedení práce, které byly uzavřeny na
2010 a navrhla, aby byly tyto dohody opětovně uzavřeny. Starostka dala prostor k vyjádření
názoru ostatních členů. Dále starostka navrhla odložení schválení uzavření dohody o provedení
práce pana Tomka Bohumila na příští zastupitelstvo – bude sjednána schůzka s panem Tomkem
a p. Kaiserem, kde se dojednají bližší podmínky spolupráce. Starostka dala hlasovat o tomto
návrhu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje následující výše odměn za dohody o provedení
práce na rok 2011:
Dohody o provedení práce :
• p. Janda Vojtěch
• p. Jeníček Josef
• pí. Jeníčková Marie
• pí. Bulinová Zdenka
•

pí. Čejková Hana

•

p. Tomek Bohumil

- správce na obecní vodovod - 5 000,- Kč/ měs.
- doplňování obecní kroniky - 2 500,- Kč/rok
- údržba veřejné zeleně - 1 000,- Kč/rok
- úklid veřejného prostranství a autobusové čekárny
- 1 000,- Kč/rok
- úklid veřejného prostranství a autobusové čekárny
- 1 000,- Kč/rok
- bude projednáno na příštím zastupitelstvu

Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti 0 hlasů; Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6. Projednání podání žádosti o poskytnutí dotace z SFROM, a odsouhlasení
spolufinancování ve výši 5% ze skutečných nákladů na projektu Zelená vlna v obci
Sedlice, projednání podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova a
odsouhlasení spolufinancování ve výši 5% ze skutečných nákladů na projektu Dopravní
značení v obci Sedlice, projednání podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu životního
prostředí a spolufinancování ve výši 5% ze skutečných nákladů na vysázení zeleně na
hřiště v Hoděmyšli.

Starostka seznámila přítomné s možností podání žádostí o poskytnutí dotace, informovala
přítomné o návrhu pana místostarosty na podání žádosti o poskytnutí dotace na zbudování dvou
zpomalujících semaforů v obci Sedlice, s finančními náklady na tuto akci ve výši cca. 370 tis.
Kč a povinnou spoluúčastí obce ve výši 5% z celkových nákladů na tuto akci. Dále pan Janda
přednesl možnost podání žádosti o poskytnutí dotace na dopravní značení v obci Sedlice a
Hoděmyšl, s finančními náklady na tuto akci ve výši cca. 260 tis. Kč a povinnou spoluúčastí
obce ve výši 5 z celkových nákladů na tuto akci. Posledním návrhem na podání žádosti o
poskytnutí dotace, který přednesla paní Čechová spolu se starostkou, bylo vysázení zeleně u
dětského hřiště ve sportovním areálu Hoděmyšl. Starostka dala ostatním prostor k vyjádření
k těmto návrhům. Starostka nechala hlasovat o těchto návrzích.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z SFROM a
spolufinancování ve výší 5% ze skutečných nákladů na projektu Zelená vlna v obci
Sedlice.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti 0 hlasů; Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z SFROM v rámci
Programu obnovy venkova a spolufinancování ve výši 5% ze skutečných nákladů na
projektu Dopravní značení v obci Sedlice.
Výsledek hlasová: Pro 7 hlasů; Proti 0 hlasů; Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sedlice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu
životního prostředí a spolufinancování ve výši 5% ze skutečných nákladů na projektu
Vysázení zeleně na dětském hřišti ve sportovním areálu Hoděmyšl.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti 0 hlasů; Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

7.

Projednání žádosti o vyjádření z hlediska existence inženýrských sítí nebo jiných
zájmů v lokalitě Hoděmyšl, zaslanou Milanem Zajíčkem - PROJECT

Starostka seznámila s obsahem žádosti. ČEZ Distribuce, a. s. plánuje opravu stávající venkovní
distribuční energetické sítě v části obce Hoděmyšl. Bude provedena výměna původního
venkovního vedení s holými vodiči za nové slaněné izolované nadzemní vedení. Pod stávající
venkovní distribuční sítí vedení je přivěšen vodič veřejného osvětlení v majetku a provozu obce
Sedlice. Pan Milan Zajíček, jednající na základě plné moci udělené společností ČEZ
Distribuce, a.s., požaduje po obci sdělení, jakým způsobem chce obec řešit otázku obnovy
veřejného osvětlení v části obce Hoděmyšl.
Zastupitelstvo obce tuto žádost projednalo a dohodlo se na navázání jednání s panem Zajíčkem,
které by vedlo k vypracování cenové nabídky na zhotovení projektu na umístění veřejného
osvětlení a projednání možnosti vedení vodičů zemí.

8. Projednání případných investičních záměrů na rok 2011
Starostka vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na investiční záměry pro rok 2011.
Pan Janda navrhl rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Sedlice (Belina). Dále navrhl, že by
mohl být zpracován projekt na tuto rekonstrukci, byla zmíněna eventuální možnost podání
žádosti o dotaci na tuto rekonstrukci v dotačních programech vyhlášených pro rok 2012. Pan
Jeníček navrhl opravit křížek u domu paní Eschnerové v obci Hoděmyšl. Starostka seznámila
ostatní členy s potřebou zabezpečení zasedací místnosti SDH Hoděmyšl z důvodu přestěhování
obecního úřadu Sedlice v souvislosti s naplánovanou rekonstrukcí.

9. Projednání žádosti o poskytnutí sponzorského daru zaslanou Mateřským centrem
Rozmarýnek v Rožmitále pod Třemšínem
Starostka seznámila členy zastupitelstva se žádostí Mateřského centra Rozmarýnek v Rožmitále
pod Třemšínem o poskytnutí sponzorského daru a uvedla, že v minulém roce byl poskytnut
příspěvek ve výši 500Kč. Bylo navrženo tento sponzorský dar zachovat i pro rok 2011.
K tomuto návrhu byly vzneseny připomínky. Pan Pečený se zeptal ostatních členů, zda toto
centrum navštěvují některé děti z našich obcí, načež mu bylo odpovězeno, že nikoliv. Po tomto
konstatoval, že je proti poskytnutí příspěvku. Starostka nechala hlasovat o návrhu poskytnout
sponzorský dar.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí sponzorského daru Mateřskému centru
Rozmarýnek v Rožmitále pod Třemšínem ve výši 500Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5 hlasů; Proti 2 hlasů; Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10. Projednání žádosti o poskytnutí sponzorského daru zaslanou Domovem sv. Josefa
Starostka seznámila členy zastupitelstva se žádostí o poskytnutí sponzorského daru pro Domov
sv. Josefa a ozřejmila, čím se tento domov zabývá. Jelikož se Domov sv. Josefa nenachází
v našem regionu, nebylo doporučeno poskytnout finanční příspěvek na jeho činnost. Starostka
nechala hlasovat o tomto doporučení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí sponzorského darrú pro Domov sv. Josefa.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti 0 hlasů; Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

11. Projednání zajištění posypu komunikací v obcích Sedlice a Hoděmyšl v zimních
měsících
Starostka seznámila členy zastupitelstva s možností zajištění posypu komunikací v obcích
Sedlice a Hoděmyšl v zimních měsících p. Kratochvílem s tím, že by zajišťoval posyp v obou
obcích dle vlastního uvážení. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Starostka nechala
o tomto návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění posypu komunikací v obcích Sedlice a Hoděmyšl
v zimních měsících panem Kratochvílem dle jeho vlastního uvážení.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti 0 hlasů; Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

12. Diskuse

13. Usnesení
Návrh usnesení ze zasedání zastupitelstva obce přečetla starostka.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti 0 hlasů; Zdrželi se 0 hlasů.
Usnesení bylo schváleno.

14. Závěr
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 21:03 hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 13.01.2011

Zapisovatel: Monika Švecová

Ověřovatelé:

Janda Vojtěch dne ………………………………………………..

Jeníček František dne …………………………………………..

Starostka:

ing. Zuzana Šourková dne………………………………………..

