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Zápis ze zasedání OZ č. 1/2017 

konaného dne 11. 1. 2017 
 

Místo konání:   Budova OÚ Sedliště 

Čas konání:   18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Macková, Kroulík 

Přítomni:             Janišová, Macková, Nováková, Novák, Štěpánský, Kroulík 

Nepřítomni:  

  

Program jednání:    
1) Darovací smlouva-město Litomyšl-projekt zaměřený na vzdělávání.  

2) Žádost TJ Sokol o finanční příspěvek na činnost na rok 2017. 

3) Žádost SDH o finanční příspěvek na činnost na rok 2017. 

4) Návrhy do obecního rozpočtu na r. 2017. 

5) Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2017.  

6) Nabídka města Litomyšl na výkon činnosti silničního správního úřadu. 

7) Smlouva o zřízení služebnosti s Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - zřízení, 

provozování, údržba a opravy Podzemního komunikačního vedení. 

8) Informace starosty. 

9) Diskuze. 

   
1/1/2017 Zastupitelstvo obce projednalo Darovací smlouvu s městem Litomyšl-projekt  

                        zaměřený na vzdělávání, v částce 23.000, Kč po dobu 3 let a hlasuje o jejím  

                        schválení: 

  pro  6 

  proti  0 

  zdržel se 0 

  Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Darovací smlouvu s městem Litomyšl- 

                        projekt zaměřený na vzdělávání, v částce 23.000, Kč po dobu 3 let.  

 

2/1/2017 Zastupitelstvo obce projednalo žádost TJ Sokol Sedliště o poskytnutí příspěvku na 

činnost na rok 2017 v celkové výši 26.000,- Kč a hlasuje o jeho poskytnutí: 

  pro  6 

  proti  0 

  zdržel se 0 

 Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku TJ Sokol Sedliště 

na činnost na rok 2017 v celkové výši 26.000,- Kč. Tato částka zahrnuje 1) zajištění 

činnosti 16.000,-Kč, 2) údržba areálu hřiště v Močidlech 10.000,-Kč.  

 

3/1/2017 Zastupitelstvo obce projednalo žádost Sboru dobrovolných hasičů Sedliště o 

příspěvek na činnost na rok 2017 a na nákup materiálu ve výši: 

   40,- Kč na člena SDH, tj. 40 x 43 = 1.720,- Kč 

Příspěvek na členy výjezdové jednotky 9 členů = 900,-Kč 

celkem … 2.620,- Kč 

Předpokládané náklady na výjezdovou jednotku obce: 
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Nákup požárních hadic, typ B a C = 12.000,-Kč 

Zastupitelstvo obce hlasuje pro poskytnutí příspěvku ve výši 14.620, Kč: 

pro  6 

  proti  0 

  zdržel se 0 

 Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na činnost 

SDH Sedliště na rok 2017 ve výši 14.620,- Kč.  

 

4/1/2017 Zastupitelstvo obce projednalo podněty, návrhy a připomínky k obecnímu rozpočtu 

na rok 2017.  

 

5/1/2017 Zastupitelstvo obce projednalo návrh plánu veřejnosprávních kontrol na rok 2017 a  

                        hlasuje pro: 

  pro  6 

  proti  0 

  zdržel se 0 

 Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo plán veřejnosprávních kontrol na rok 2017 

bez připomínek. 

 

6/1/2017 Zastupitelstvo obce projednalo nabídku města Litomyšl na výkon činnosti silničního  

                        správního úřadu a hlasuje pro: 

    pro  Novák 

   proti  Štěpánský, Nováková, Macková, Janišová 

   zdržel se Kroulík 

  Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo nabídku města Litomyšl na výkon  

  činnosti silničního správního úřadu. 

 

7/1/2017 Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o zřízení služebnosti s Česká  

                        telekomunikační infrastruktura a.s. - zřízení, provozování, údržba a opravy  

                        Podzemního komunikačního vedení a hlasuje pro: 

pro  Novák, Janišová 

  proti  0 

  zdržel se Kroulík, Štěpánský, Nováková, Macková 

  Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo Smlouvu o zřízení služebnosti s Česká  

                        telekomunikační infrastruktura a.s. - zřízení, provozování, údržba a opravy  

                        Podzemního komunikačního vedení. 

 

8/1/2017 Informace starosty. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Farní charity Litomyšl o 

                        příspěvek v částce 5.000,-Kč pro rok 2017 a hlasuje pro: 

pro  6 

  proti  0 

  zdržel se 0 

  Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost Farní charity Litomyšl o příspěvek  

                        v částce 5.000,-Kč pro rok 2017.  

  Zastupitelstvo projednalo informace firmy LIKO - stanovení poplatku za svoz  
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                        odpadu na rok 2017 a hlasuje o tom, že se poplatek za svoz odpadu na rok 2017  

                        nebude navyšovat: 

 pro  6 

   proti  0 

   zdržel se 0 

   Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo, že se poplatek za svoz odpadu na rok 2017  

                         nebude navyšovat. 

 

9/1/2017 Diskuze. 

 

V Sedlištích dne: 11. 1. 2017 

 

starosta obce    ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

 

ověřovatelé zápisu                 ……………………… 

     ……………………… 


