Zápis č.4/2008
z jednání zastupitelstva obce Sedlice dne 24.4.2008
přítomno : 7 zastupitelů dle prezenční listiny
omluven :
Program : 1) zahájení
2) kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
3) rozpočtové opatření č.1
4) majetkové vypořádání
5) členský příspěvek Mikroregionu Třemšín
6) oprava autobusové čekárny v Hoděmyšli
7) prodej pitné vody
8) dotace
9) projednání plánovací smlouvy
10) diskuse
11) usnesení
12) závěr

1. zahájení
Jednání zastupitelstva obce zahájil a jeho průběh řídil starosta obce Gabriel Synek.
Konstatoval , že jednání bylo řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva a jednání je tudíž usnášeníschopné . Dále dává hlasovat o programu jednání.
Hlasování : všichni pro
Program jednání byl schválen.
Starosta navrhl ověřovatele zápisu : Karel Čejka , Monika Švecová
Hlasování : všichni pro
Ověřovatelé zápisu byli schváleni .
2. kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
Pan Janda se zeptal ověřovatelů minulého zápisu zda mají připomínky k zápisu .
Ověřovatelé připomínky neměli.
3. návrh rozpočtového opatření č.1
Paní Čejková zastupitele seznámila s návrhem rozpočtového opatření č.1 a vysvětlila
přesun rozpočtových prostředků ve výdajích mezi položkami , kde bylo plnění více jak

100 % . Starosta dává hlasovat o schválení rozpočtového opatření dle přílohy č.1 tohoto
zápisu .
Hlasování : všichni pro
Rozpočtové opatření č.1 bylo schváleno .
4. Majetkoprávní vyrovnání
Pan Janda přečetl žádost pana Romana Hrdiny o majetkoprávním vypořádáním mezi ním
a obcí Sedlice . Jedná se o směnu pozemků v k.ú. Hoděmyšl.

5. Členský příspěvek Mikroregionu Třemšín
Starosta Gabriel Synek přednesl požadavek vznesený při jednání Mikroregionu Třemšín o
zvýšení členského příspěvku z 5,- Kč na 10,-Kč / 1 obyvatele . Pro obec Sedlice je nárůst
přibližně 1000,-Kč. Starosta dává hlasovat o schválení příspěvku 10,-Kč/ 1 obyvatele .
Hlasování : všichni pro
Členský příspěvek ve výši 10,-Kč / 1 obyvatele byl schválen .
6. oprava autobusové čekárny v Hoděmyšli
Starosta Gabriel Synek zastupitele seznámil s nabídkou pana Petra Šourka o opravě
autobusové čekárny v Hoděmyšli. Pan Šourek nabídl opravu zdarma na svoje náklady
s podmínkou , že na autobusové čekárně umístí reklamu firmy Oknoplastik. Zastupitelé
požadují od pana Šourka předložení návrhu reklamy a smlouvy o umístění reklamy .
7. prodej pitné vody
Pan Vojtěch Janda seznámil zastupitele s příjmy a výdaji na pitnou vodu za rok 2007.
Kalkulace ceny vodného pro rok 2007 bude zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a
je přílohou tohoto zápisu . Starosta dává hlasovat o ceně vody pro rok 2008 ve výši jako
v loňském roce tj. 22,- Kč/m3 . Občanům s trvalým pobytem v obci bude obec přispívat
částku 5,-Kč / m3.
Hlasování : všichni pro
Cena pitné vody pro rok 2008 byla schválena .
8. dotace pro obec
Starosta seznámil zastupitele o přidělení dotací pro obec Sedlice . Jedná se o dotaci na
volejbalové hřiště a dotaci na rekonstrukci lesní cesty .

9. Projednání plánovací smlouvy
Projednání plánovací smlouvy mezi Obcí Sedlice a MgA.Janem Brotánkem ,
Mgr.Martinou Brotánkovou, Janem Jeníčkem a Kamilem Jeníčkem .Tato smlouva byla
porušena v čl.V závěrná ujednání v bodě 3, tím že byla postoupena práva této smlouvy
další straně . Bude vyhotoven dodatek plánovací smlouvy a předložen ke schválení
zastupitelstvu obce .
10 . diskuse
Pan starosta zahájil diskusi . V diskusi pan František Jeníček přečetl zápis finančního
výboru z provedené kontroly ze dne 23.4.2008 .
Dále v diskusi starosta podal informaci o zapojení obce do projektu ,,Zelená obec“ a přidělení
certifikátu pro obec a přečetl poděkování Diakonie Broumov za uspořádání humanitární
sbírky .
11. usnesení
Návrh na usnesení z jednání zastupitelstva přečetl pan Janda .
Hlasování : všichni pro
Usnesení bylo schváleno.
Jednání ukončeno ve 20.30 hod.
Zapsala : Čejková

V Sedlici dne 30.4.2008
Ověřovatelé zápisu : Karel Čejka ……………………………………
Monika Švecová ………………………………
Gabriel Synek
……………………………

Vojtěch Janda
…………………………………..

Zápis č.3/2008
z jednání zastupitelstva obce Sedlice dne 28.2.2008
přítomno :
omluven : Josef Matějka
Program : 1) zahájení
2) kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
3) výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace
4) sociální pohřeb
5) diskuse
6) usnesení
7) závěr

1. zahájení
Jednání zastupitelstva obce zahájil a jeho průběh řídil starosta obce Gabriel Synek.
Konstatoval , že jednání bylo řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva a jednání je tudíž usnášeníschopné . Dále dává hlasovat o programu jednání.
Hlasování : všichni pro
Program jednání byl schválen.
Starosta navrhl ověřovatele zápisu : František Jeníček , Vladimír Šourek.
Hlasování : všichni pro
2. kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
Pan Janda se zeptal ověřovatelů minulého zápisu zda mají připomínky k zápisu .
Ověřovatelé připomínky neměli.
3. zpracování projektové dokumentace
Na základě předložených nabídek firem Eko-eko a Provod provedlo zastupitelstvo
výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení včetně
zajištění inženýrské činnosti kanalizace a vodovod Sedlice a Hoděmyšl.Při dnešním
zasedání zastupitelstva byla vybrána firma Provod , Hrnčířská 56/12, Ústí nad Labem
s nejlépe zpracovanou nabídkou a cenou 881 790 ,-Kč. Starosta dává hlasovat o zadání
zpracování projektové dokumentace firmě Provod.
Hlasování : všichni pro

Zastupitelstvo schválilo zadání zpracování projektové dokumentace firmě Provod , která
bude vyrozuměna písemně .
4. sociální pohřeb
Starosta zastupitele informoval, že obecní úřad požádal pohřební ústav o vypravení
sociálního pohřbu Jaroslava Kulhavého. Tento muž zemřel na území obce , proto je
povinnost obce dle zákona vypravit sociální pohřeb a zaplacení všech nákladů s tím
spojených.
Zastupitelé berou na vědomí zaplacení sociálního pohřbu.
5 . diskuse
V diskusi nebylo připomínek.
6. usnesení
Návrh na usnesení z jednání zastupitelstva přečetl pan Janda .
Hlasování : všichni pro
Usnesení bylo schváleno .
Jednání ukončeno v 19.00 hod.
Zapsala : Čejková
V Sedlici dne 3.3.2008
Ověřovatelé zápisu : František Jeníček …………………………………………
Vladimír Šourek ………………………………………………

Gabriel Synek
…………………………….

Vojtěch Janda
……………………………

Zápis č.2/2008
z jednání zastupitelstva obce Sedlice dne 22.2.2008
přítomno : 6 zastupitelů / dle listiny přítomných /
omluven : Vladimír Šourek
Program : 1) zahájení
2) kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
3) otevření obálek s nabídkami zpracování projektové dokumentace a vyhodnocení
výběrového řízení
4) smlouva o dílo s 1.SčV, a.s.
5) diskuse
6) usnesení
7) závěr
1. zahájení
Jednání zastupitelstva obce zahájil a jeho průběh řídil starosta obce Gabriel Synek.
Konstatoval , že jednání bylo řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva a jednání je tudíž usnášeníschopné . Dále dává hlasovat o programu jednání
zastupitelstva obce .
Hlasování : všichni pro
Program jednání byl schválen .
Starosta Gabriel Synek navrhl ověřovatele zápisu : Karel Čejka , Monika Švecová.
Hlasování : všichni pro
2. kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
Pan Janda se zeptal ověřovatelů minulého zápisu zda mají připomínky k zápisu. Ověřovatelé
připomínky neměli.
3. otevření obálek s nabídkami zpracování projektové dokumentace
Pan Janda otevřel obálky s nabídkami zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení
včetně zajištění inženýrské činnosti kanalizace a vodovod Sedlice a Hoděmyšl . Do
stanoveného termínu tj.22.2.08 do 18.00 hod. podali nabídku dvě firmy . Firma Provod a
Ekoeko . Provod č.j. 33/2008 , Hrnčířská 56/12 , Ústí nad Labem , cenová nabídka 881 790,Kč a Ekoeko č.j.32/2008 , Senovážné náměstí 1 , České Budějovice , cenová nabídka
994 840,-Kč . Třetí oslovená firma Ingem s.r.o., Barandova 28, Plzeň nabídku nezaslala .
Starosta Gabriel Synek navrhl tyto nabídky na zadání zpracování projektové dokumentace
projednat na příštím zasedání z důvodu prostudování nabídek .

4. smlouva o dílo
Pan Janda přečetl návrh smlouvy o dílo č.SDLP- 08-0002 zaslanou 1.SčV,a.s. Předmětem
smlouvy je provádění odběrů a rozborů vody pro rok 2008 včetně cenové nabídky. Starosta
dává hlasovat o podpisu této smlouvy .
Hlasování : všichni pro
Smlouva o dílo č.SDLP -08-0002 byla schválena .
5 . diskuse
V diskusi nebylo připomínek.
6. usnesení
Návrh na usnesení z jednání zastupitelstva přečetl pan Janda .
Hlasování : všichni pro
Usnesení bylo schváleno .
Jednání ukončeno v 19.00 hod.
Zapsala : Čejková
V Sedlici dne 22.2.2008
Ověřovatelé zápisu : Monika Švecová …………………………………………
Karel Čejka ………………………………………………

Gabriel Synek
…………………………….

Vojtěch Janda
……………………………

Zápis č.1/2008
z jednání zastupitelstva obce Sedlice dne 8.2.2008
přítomno : 5 zastupitelů / dle listiny přítomných /
omluven : Josef Matějka a Gabriel Synek
Program : 1) zahájení
2) kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
3) návrh rozpočtu pro rok 2008
4) prodej pozemku 733/17 o výměře 149 m2
5) zadání zpracování projektové dokumentace
6) snížení rychlosti v obci Sedlice
7) diskuse
8) usnesení
9) závěr
1. zahájení
Jednání zastupitelstva obce zahájil a jeho průběh řídil místostarosta obce Vojtěch Janda.
Konstatoval , že jednání bylo řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva a jednání je tudíž usnášeníschopné . Dále dává hlasovat o programu jednání
zastupitelstva obce .
Hlasování : všichni pro
Program jednání byl schválen .
Místostarosta Vojtěch Janda navrhl ověřovatele zápisu : Vladimír Šourek, František Jeníček.
Hlasování : všichni pro
2. kontrola zápisu z minulého zastupitelstva
Pan Janda se zeptal ověřovatelů minulého zápisu zda mají připomínky k zápisu. Ověřovatelé
připomínky neměli.
3. návrh rozpočtu pro rok 2008 a následné schválení rozpočtu
Pan Janda zastupitele seznámil s jednotlivými částkami dle paragrafů a položek . Návrh
rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obce 22.1.2008 a sejmut 8.2.2008 . K tomuto návrhu
nebyly žádné připomínky .Celkové příjmy rozpočtu 2 862 550,-Kč a výdaje
2 862 550,- Kč. Místostarosta dává hlasovat o schválení tohoto vyrovnaného rozpočtu.
Hlasování : všichni pro
Zastupitelstvo schválilo rozpočet pro rok 2008 s výrokem jako rozpočet vyrovnaný .

4. prodej pozemku parc.č.733/17 o výměře 149 m2
Pan Janda seznámil zastupitele se zveřejněným záměrem prodeje části pozemku parc.č.733/17
o výměře 149 m2 v k.ú. Hoděmyšl paní Vlastě Polákové.Záměr prodeje byl zveřejněn na
úřední desce obce 23.12.2007 a sejmut 8.2.2008. K tomuto záměru nebyly žádné připomínky.
Místostarosta dává hlasovat o prodeji tohoto pozemku .
Hlasování : všichni pro
Prodej pozemku parc.č.733/17 o výměře 149 m2 v k.ú. Hoděmyšl byl schválen .
5. zadání pro zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení včetně zajištění
inženýrské činnosti kanalizace a vodovod Sedlice a Hoděmyšl
Pan Janda seznámil zastupitele s obesláním nabídek na zpracování projektové dokumentace
k územnímu řízení včetně zajištění inženýrské činnosti kanalizace a vodovod Sedlice a
Hoděmyšl. Termín dodání nabídek a otevření obálek je 22.2.08 v 18.00 hod.na obecním úřadu
v Sedlici při zasedání zastupitelstva obce .
6. snížení rychlosti v obci Sedlice
Zastupitelstvo bere na vědomí snížení rychlosti v obci Sedlice na komunikaci III/1919
z důvodu bezpečnosti ve středu obce .
7 . diskuse
V diskusi pan Šourek upozornit na nutné dokončení některých okolních části na hřišti
v Hoděmyšli. Dále pan Janda informoval o poškozeném vedení obecního rozhlasu a
následném řešení problému .
8 . usnesení
Návrh na usnesení z jednání zastupitelstva přečetl pan Janda.
Hlasování : všichni pro
Usnesení bylo schváleno.
Jednání bylo ukončeno v 19.00 hod.
Zapsala : Čejková
V Sedlici dne 12.2.2008
Ověřovatelé zápisu : František Jeníček ………………………………………….
Vladimír Šourek ……………………………………………
Vojtěch Janda
místostarosta ……………………………………..

