Zápis č.10/2007
z jednání zastupitelstva obce Sedlice dne 20.12.2007
přítomno : 7 zastupitelů / dle listiny přítomných /
program : 1) zahájení
2) návrh rozpočtového opatření č.4
3) pravidla rozpočtového provizoria
4) prodej pozemku parc.č.924 o výměře 75 m2 v k.ú.Hoděmyšl panu Vylitovi
5) zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č.733/17 o výměře 149 m2
6) diskuse
7) usnesení
8) 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 . Pan starosta dal hlasovat o programu
jednání zastupitelstva obce .
Hlasování : všichni pro
Program jednání byl schválen .
Starosta Gabriel Synek navrhl ověřovatele zápisu : Monika Švecová , Josef Matějka .
Hlasování : všichni pro
Pan starosta se zeptal ověřovatelů minulého zápisu zda mají připomínky k zápisu.
Ověřovatelé připomínky neměli .
2. návrh rozpočtového opatření
Paní Čejková zastupitele seznámila s návrhem rozpočtového opatření č.4 a podala
podrobné vysvětlení k přesunu rozpočtových prostředků 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 bylo schváleno.

3. pravidla rozpočtového provizoria
Starosta seznámil zastupitele s přípravou rozpočtu pro rok 2008.Než bude schválen nový
rozpočet je nutno přijmout rozpočtové provizorium, které bude tvořit 1/12 celkového
rozpočtu a dává hlasovat o schválení rozpočtového provizoria.
Hlasování : všichni pro
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium.
1.

prodej pozemku č.parc.924 o výměře 75 m2 v k.ú.Hoděmyšl

Pan Janda seznámil zastupitele se zveřejněným záměrem prodeje části pozemku
parc.č.924 o výměře 75 m2 v k.ú.Hoděmyšl panu Vylitovi. Záměr prodeje pozemku byl
zveřejněn na úřední desce obecního úřadu dne 13.11.2007 a sejmut 20.12.2007.Starosta
dává hlasovat o prodeji tohoto pozemku.
Hlasování : všichni pro
Prodej pozemku parc.č.924 o výměře 75 m2 v k.ú.Hoděmyšl byl schválen.
5. zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č.733/17 o výměře 149 m2
Gabriel Synek seznámil zastupitele se žádostí paní Vlasty Polákové o prodej pozemku
parc.č.733/17 o výměře 149 m2.Starosta dává hlasovat o zveřejnění záměru prodeje.
Zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č.733/17 o výměře 149
m2 v k.ú.Hoděmyšl.
6. diskuse
V diskusi pan Tomek zastupitele seznámil s hospodařením v obecních lesích v roce 2007.
Zastupitelstvo bere na vědomí :
Žádost pana Tomáše Trčky ze dne 12.12.2007 o vyjádření k plánované výstavbě
rodinného domu. Obec souhlasí s výstavbou rodinného domu a zastupitelé nemají
námitek.
Rozdělení zůstatku svazku Doprava 99.Obci Sedlice bude převedena částka 1.113,-Kč.
7. 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 20.12.2007
Ověřovatelé zápisu : Josef Matějka …………………………………………….
Monika Švecová ………………………………………….

…………………………………………
Gabriel Synek
starosta

………………………………………..
Vojtěch Janda
místostarosta

Zápis č.9 /2007
z jednání zastupitelstva obce Sedlice dne 9.11.2007
přítomno : 7 zastupitelů
program : 1) zahájení
2) stanovení ceny za odvoz TKO (známky na popelnice)
3) ukončení činnosti svazku Doprava 99
4) podání žádosti z fondu sportu a volného času
5) podání žádosti na rekonstrukci lesní cesty
6) diskuse
7) usnesení
8) 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.
Pan starosta dal hlasovat o programu jednání zastupitelstva obce.
Hlasování : všichni pro
Program jednání byl schválen.
Starosta Gabriel Synek navrhl ověřovatele zápisu : pan Karel Čejka a pan František Jeníček.
Hlasování : všichni pro
Pan starosta se zeptal ověřovatelů minulého zápisu zda mají připomínky k zápisu.
Ověřovatelé připomínky neměli .
2. Stanovení ceny za odvoz TKO / známky na popelnice
Starosta přečetl dodatek č.6 ke smlouvě o dílo . Předmětem dodatku jsou ceny za svoz
komunálního odpadu dle ceníku platného od 1.1.2008 a to cena za svoz 1x týdně 2.100,-Kč ,
1x 14 dní 1.150,- Kč a pytel na odpad 75,-Kč . Starosta zastupitelům navrhl i nadále
poskytovat občanům s trvalým pobytem v obci příspěvek ve výši 300,-Kč na odvoz 1x 1
týden a 150,-Kč na odvoz 1x 14 dní .Cena za svoz komunálního odpadu pro rok 2008 za
odvoz 1x 1 týden 1.800,-Kč a odvoz 1x14 dní 1.000,- Kč a o této ceně dává hlasovat.
Hlasování : 6 hlasů pro
1 hlas proti
Zastupitelstvo schválilo ceny za odvoz komunálního odpadu pro občany s trvalým
pobytem v obci pro rok 2008 ve výši 1x 1 týden 1.800,-Kč a 1x 14 dní 1.000,-Kč.

1.

projednání ukončení členství obce ve sdružení měst a obcí okresu Příbram
,,Doprava 99“dohodou

Starosta zastupitele seznámil se zápisem z jednání valné hromady svazku obcí
,,Doprava 99 “, ve kterém bylo navrženo zahájení příprav a kroků k ukončení činnosti
svazku z důvodu , že nevykazuje žádnou konkrétní činnost na což již několikrát
upozornily i kontrolní orgány vykonávající audit . V poslední době byly hledány možnosti
využití svazku v dotační politice ale bylo zjištěno , že veškeré obce jsou zapojeny do
jiných svazků a aktivit , které již plně fungují .Z toho důvodu starosta obce navrhl
zastupitelům, aby toto členství bylo ukončeno dohodou .Starosta dává hlasovat.
Hlasování : všichni pro
Zastupitelstvo schválilo ukončení členství .
4. Žádost o poskytnutí grantu pro sport a volný čas z rozpočtu Středočeského kraje
na rok 2008
Starosta zastupitele seznámil se žádostí o poskytnutí grantu pro sport a volný čas na
volejbalové hřiště v Hoděmyšli. Celkové náklady 156.743,-Kč. Požadovaná dotace od
Středočeského kraje je 60% nákladů tj.94.000,-.Starosta dává hlasovat o podání žádosti o
poskytnutí grantu .
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o poskytnutí grantu .
5. Podání žádosti na rekonstrukci lesní cesty
Starosta zastupitelům přečetl žádost o dotaci na rekonstrukci lesní cesty a dal hlasovat o
podání této dotace .
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci lesní cesty .
6.Diskuse
Místostarosta seznámil zastupitele s vypracovaným pasportem dopravního značení
místních komunikací , který obec nechala zpracovat . Tento pasport je nutný , protože obec
musí do budoucna vyřešit dopravní značení v obci . Dále starosta v diskusi zastupitele
seznámil s dalšími činnostmi obce a přečetl seznam projektů obce Sedlice , které byly zaslány
na Krajský úřad v částce 41 milionů .
7 . 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 15.11.2007

Ověřovatelé zápisu : Karel Čejka……………………………………………………….
František Jeníček…………………………………………………..
…………………………………
Gabriel Synek
Starosta

…………………………………………
Vojtěch Janda
místostarosta

Zápis č.8 /2007
z jednání zastupitelstva obce Sedlice dne 5.10.2007
přítomno : 7 zastupitelů
program : 1) zahájení
2) návrh rozpočtového opatření
3) zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č.924 o výměře 75 m2 v kat.
území Hoděmyšl , panu Vylitovi
4) přihlášení do Svazu měst a obcí ČR
5) uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Rožmitál p.Tř. o projednávání
přestupků
6) smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku
parc.č.905/1 v k.ú Hoděmyšl
1. žádost o finanční příspěvek MC Rozmarýnek
2. diskuse
3. usnesení
4. 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.
Pan starosta dal hlasovat o programu jednání zastupitelstva obce.
Hlasování : všichni pro
Program jednání byl schválen.
Starosta Gabriel Synek navrhl ověřovatele zápisu : Paní Moniku Švecovou a pana Vladimíra
Šourka.
Hlasování : všichni pro
Pan starosta se zeptal ověřovatelů minulého zápisu zda mají připomínky k zápisu.
Ověřovatelé připomínky neměli .
2. rozpočtové opatření
Paní Čejková zastupitele seznámila a návrhem rozpočtového opatření č.3 a podala podrobné
vysvětlení k přesunu rozpočtových prostředků mezi položkami, kde bylo plnění více jak
100%. Starosta dává hlasovat o schválení rozpočtového opatření dle přílohy č.1.
Hlasování : všichni pro
Rozpočtové opatření bylo schváleno.

3. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č.924 o výměře 75m2 v katastr.území
Hoděmyšl, panu Vylitovi
Gabriel Synek seznámil zastupitele se žádostí pana Vylity ze dne 16.8.2007 o prodej části
pozemku parc.č.924 o výměře 75m2. Pan Janda vysvětlil, že o tento pozemek požádal pan
Vylita z důvodu přístupu na pozemek ke stavební parcele z důvodu novostavby rodinného
domu.Starosta dává hlasovat o zveřejnění tohoto záměru.
Hlasování : všichni pro
Zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č.924 o výměře 75m2
v k.ú.Hoděmyšl.
4. přihlášení do svazu měst a obcí ČR
Starosta Gabriel Synek zastupitele seznámil se stanovami svazu měst a obcí ČR a výší
ročního členského příspěvku ve výši 2 574,-Kč a navrhl, aby se obec stala členem svazu.
Starosta dává hlasovat o vstupu obce Sedlice do svazu Měst a obcí ČR .
Hlasování : všichni pro
Zastupitelstvo schválilo členství obce Sedlice ve svazu měst a obcí ČR.
5. uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Rožmitál p.Tř.
Gabriel Synek zastupitelům sdělil, že ke dni 31.12.2006 skončila platnost veřejnoprávní
smlouvy a proto je nutné uzavřít novou veřejnoprávní smlouvu o projednávání přestupků
mezi obcí Sedlice a městem Rožmitál p.Tř.
Zastupitelstvo obce Sedlice konstatuje, že obec nemá vytvořeny podmínky k zabezpečení
výkonu státní správy na úseku přestupků . Starosta dává hlasovat o uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
Hlasování : všichni pro
Zastupitelstvo obce Sedlice souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Městem Rožmitál
pod Třemšínem, které bude namísto obce Sedlice vykonávat státní správu na úseku přestupků
za podmínek : za každé dokončené přestupkové řízení 350,- Kč, smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
Zastupitelstvo Sedlice pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
6) smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.905/1
v k.ú Hoděmyšl
Gabriel Synek seznámil zastupitele se smlouvou o budoucí smlouvě na zřízení věcného
břemene na pozemku parc.č.905/1 o výměře 3372m2 v k.ú.Hoděmyšl.
Hlasování : všichni pro
Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene byla schválena.

7) žádost o finanční příspěvek
Gabriel Synek přečetl žádost mateřského centra Rozmarýnek o finanční příspěvek na činnost.
Pan starosta navrhl částku 1000,-Kč a otevřel diskusi k tomuto bodu. Zastupitelé navrhli
částku 500,- Kč. Starosta dal hlasovat o návrhu zastupitelů.
Hlasování : všichni pro
Příspěvek pro MC Rozmarýnek byl odsouhlasen ve výši 500,-Kč.
8) diskuse
Starosta zahájil diskusi.
Paní Švecová se zeptala kdy obec svede vytékající vodu v Hoděmyšli.
Pan Jeníček podotkl, že toto musí odstranit pan Kučera sám.
Starosta ukončil diskusi.
9) usnesení
Návrh na usnesení z jednání zastupitelstva přečetl pan Janda.
Hlasování : všichni pro
Usnesení bylo schváleno.
Jednání bylo ukončeno ve 20.15 hod.
Zapsala : Čejková
V Sedlici dne 9.10.2007

Ověřovatelé zápisu : Monika Švecová ……………………………………………………….
Vladimír Šourek ………………………………………………………..

……………………………………
Gabriel Synek
Starosta

…………………………………………
Vojtěch Janda
místostarosta

Zápis
z jednání zastupitelstva obce Sedlice dne 3.8.2007
přítomno : 6 zastupitelů dle prezenční listiny
Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zahájení
finanční příspěvek pro SDH Hoděmyšl
rozpočtové opatření
finanční příspěvek pro TJ Sedlice
žádost o prodej pozemku 104/2
plánovací smlouva
souhlas se vstupem na pozemky a realizace stavby uložení
kabelového vedení 22 kv v zemi v komunikaci č.parc.905/1
8. diskuse
9. usnesení
10. závěr

1 . zahájení
V 19.00 hod.jednání zastupitelstva zahájil a jeho jednání řídil starosta obce Gabriel
Synek.Konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva a jednání je tudíž usnášeníschopné.
Zastupitelé hlasovali o programu jednání.
Hlasování : všichni pro
Program jednání byl schválen.
2. Finanční příspěvek pro SDH Hoděmyšl
Gabriel Synek přečetl žádost pana Josefa Hrdiny o finanční příspěvek pro SDH na zajištění
pořádání oslav 75.let založení sboru v Hoděmyšli. Starosta navrhuje částku 7000,-Kč. Tuto
částku navrhl i finanční výbor.Zastupitelé s touto částkou souhlasí s tím, že pan Hrdina do
10.8.2007 přinese vyúčtování memoriálu v Hoděmyšli.Poté mu bude poskytnuta záloha na
tuto akci ve výši 7000,-Kč.
Starosta dává hlasovat o výši příspěvku.
Hlasování : všichni pro
Výše finančního příspěvku v částce 7.000,- byla schválena.

3. Rozpočtové opatření č.2
Paní Čejková zastupitele seznámila s návrhem rozpočtových změn č.2 a podala podrobné
vysvětlení k přesunu rozpočtových prostředků mezi položkami, kde bylo plnění víc jak 100%.
Starosta dává hlasovat o schválení rozpočtových změn dle přílohy č.1.
Hlasování : všichni pro
Rozpočtové opatření bylo schváleno.
4. Finanční příspěvek pro TJ Sedlice
Starosta zastupitele seznámil s kolaudačním souhlasem víceúčelového sportovního areálu ze
dne 26.6.2007 a se slavnostním otevřením dne 14.7.2007. Navrhl přispět TJ částkou 20.000,Kč. Podotkl, že TJ připravila program na slavnostní otevření areálu a celou akci financovala
ze svých prostředků. Pan Šourek připomněl, že celou akci TJ zorganizovala jen díky
sponzorům a členům TJ. Starosta dává hlasovat o výši příspěvku.
Hlasování : všichni pro
Výše finančního příspěvku ve výši 20.000,- byla schválena.
5. žádost o prodej pozemku 104/2
Starosta zastupitele seznámil se žádostí paní Gabriely Jeníčkové o prodeji pozemku 104/2.
Pan Janda zastupitelům vysvětlil jaký problém by vznikl případným prodejem tohoto
pozemku a následným prodejem sousedního pozemku, který je zatím majetkem ředitelství
silnic a dálnic. Zastupitelé nesouhlasí s prodejem pozemku 104/2.
6. uzavření plánovací smlouvy
Starosta zastupitelům přečetl návrh plánovací smlouvy předloženou Janem Brotánkem jejíž
předmětem je dohoda o spolupráci pro zřízení obslužné komunikace ke stavebním pozemkům
parcelám č.843/7,843/14 a 857/1 v obci Sedlice, k.ú.Hoděmyšl.
Zastupitelé souhlasí s podepsáním plánovací smlouvy za dodržení podmínek stanovených
v této smlouvě.Starosta dává hlasovat o podepsání této smlouvy.
Hlasování : všichni pro
Plánovací smlouva bylo schválena.
7. předběžný souhlas se vstupem na pozemky a s realizací stavby
Pan Janda předložil souhlas se vstupem na pozemky a s realizací stavby ( Sedlice-mlýnZalány) uložení kabelového vedení 22 kV v zemi v kraji komunikace č.parc.905/1 – celková
délka cca 380m. Toto zastupitelé berou na vědomí.
8. Diskuse
Do diskuse se přihlásil pan Jeníček a upozornil na vyvěrání vody na místní komunikaci
v Hoděmyšli před č.p.16. V těchto místech je stará kanalizace a do této kanalizace jsou

pravděpodobně svedeny odpady. Zastupitelé pověřili pana Jeníčka projednat s p.Kučerou
následné odstranění.

9. Místostarosta Vojtěch Janda přednesl návrh usnesení z jednání zastupitelstva obce.
Hlasování : všichni pro
Usnesení bylo schváleno.
Jednání bylo ukončeno ve 20.30 hod.
Zapsala dne : 8.8.2007 Čejková
Ověřovatelé zápisu : Matějka Josef …………………………………………….
Čejka Karel ………………………………………………..

Gabriel Synek
……………………………………

Vojtěch Janda
……………………………………….

Zápis
z jednání zastupitelstva obce Sedlice dne 22.6.2007
přítomno : 6 zastupitelů – dle prezenční listiny
Program :
1) zahájení
2) finanční příspěvek pro SDH Hoděmyšl
3) uveřejnění záměru prodeje části pozemků
4) prodej pozemku parc.č.981 o výměře 64 m2
5) schválení kalkulace vodného
6) diskuse
7) usnesení
8) závěr
1 . zahájení
V 19.00 hodin jednání zastupitelstva zahájil a jeho jednání řídil starosta obce Gabriel Synek.
Konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva a jednání je tudíž usnášeníschopné.
Zastupitelé hlasovali o programu jednání.
Hlasování : všichni pro
Program jednání byl schválen.
2. Finanční příspěvek pro SDH Hoděmyšl
Gabriel Synek přečetl žádost SDH Hoděmyšl o poskytnutí finanční podpory pro zajištění
XVII.ročníku Memoriálu Čeňka Poláka, který se koná 5. července 2007. Starosta navrhuje
částku 7.000,-Kč s tím, že pan Josef Hrdina předloží vyúčtování z memoriálu do 31.7.2007 na
obecní úřad v Sedlici. Toto vyúčtování bude přílohou žádosti podané dne 20.6.2007 a dává
hlasovat o výši příspěvku.
Hlasování : všichni pro
Výše finančního příspěvku v částce 7.000,- byla schválena.
3. zveřejnění záměru prodeje pozemků
Místostarosta Vojtěch Janda seznámil zastupitele se žádostí p.Romana Hrdiny, Sedlice č.p.34
o prodej částí pozemků parc.č. 97/2, 48/2 , 599/4 ,599/5 a 947/3 z důvodu majetkoprávního
vypořádání s obcí Sedlice.
Starosta dává hlasovat o zveřejnění záměru prodeje pozemků a o následném prodeji těchto
pozemků.

Hlasování : všichni pro
Zastupitelstvo schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemků .
4. prodej pozemku parc.č.981
Pan Vojtěch Janda seznámil zastupitele o prodeji části pozemku parc. č.981 o výměře 64 m 2
panu Petákovi , Sedlice č.p.18 z důvodu majetkoprávního vypořádání z obcí Sedlice. Záměr
byl zveřejněn na úřední desce 7.5.2007 a sejmut 22.6.2007. Starosta dává hlasovat o prodeji
tohoto pozemku.
Hlasování : všichni pro
Prodej části pozemku parc.č.981 o výměře 64 m2 byl schválen.
5. schválení kalkulace vodného
Místostarosta Vojtěch Janda přečetl zastupitelům rozsah vyúčtování všech položek výpočtu
ceny vodného za rok 2006 a zdůvodnil vykázaný rozdíl a požádal zastupitele o schválení.
Hlasování : všichni pro
Rozsah vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného za rok 2006 byl schválen.
6. diskuse
V diskusi Gabriel Synek seznámil zastupitele s výsledky referenda konaného dne 9.6.2007
v obci.Dále přednesl informace z Mikroregionu Třemšín a z jednání Místní akční skupiny a
seznámil zastupitele s výdaji obce na pečovatelskou službu pro místní občany ve výši
28.680,-Kč v roce 2006. V diskusi pokračoval místostarosta Vojtěch Janda a podal informaci
z jednání valné hromady sdružení Doprava 99.
7. usnesení
Starosta přednesl návrh usnesení z jednání zastupitelstva obce.
Hlasování : všichni pro
Usnesení bylo schváleno.
Jednání bylo ukončeno ve 20.30 hod.
Zapsala dne : Čejková 29.6.2007
Ověřovatelé zápisu : Šourek Vladimír ……………………………………………….
Jeníček František ………………………………………………
Gabriel Synek
…………………………….

Vojtěch Janda
……………………………………….

