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Zápis ze zasedání OZ č. 2/2017 

konaného dne 22. 2. 2017 
 

Místo konání:   Budova OÚ Sedliště 

Čas konání:   18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Janišová, Štěpánský 

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

Nepřítomni:  

  

Program jednání:    
1) Schválení rozpočtu na rok 2017. 

2) Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu 

Pardubice. 

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

provozování, údržba a opravy Podzemního komunikačního vedení. 

4) Informace starosty. 

5) Diskuze. 

   
1/2/2017 Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce Sedliště na rok 2017 a schvaluje  
                        rozpočet pro rok 2017:  

pro  6 

  proti  0 

  zdržel se 0 

 
Usnesení:   
Zastupitelstvo schvaluje:  celkové příjmy rozpočtu ve výši  2.705 tis. Kč  

běžné výdaje ve výši    2.705 tis. Kč  
Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. 1 "Návrh 
rozpočtu". 
 Zastupitelstvo obce schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích 

poskytnutí dotací a peněžitých darů dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši a těm 
fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu.  

Zastupitelstvo obce stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být překročen 
stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného 
rozpočtu roku 2017. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně 
mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a 
naopak, povoluje.  

Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 
323/2002 Sb. je v kompetenci účetní.  

Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s §102 odst. 2 písmeno a) zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci 
starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 

a) do výše 50.000,-Kč 
b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další 

nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). 
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření,  



Obecní úřad Sedliště 

Sedliště 46, 57001 Litomyšl 

                        ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zápis ze zasedání OZ č.2/2017 

        konaného dne 22. 2. 2017   str. 2 z 2 

 

 

 

 

provedeném v kompetenci starosty, na nejbližším zasedání zastupitelstva, konaném po 
schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze 
na zasedání podat ústně). 

   

2/2/2017 Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o sdružování prostředků na nákup 

                       výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice a hlasuje pro: 

pro  6    

  proti  0   

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice. 

 

3/2/2017 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, Nováková, Janišová, Kroulík, Štěpánský 

  proti  0 

  zdržel se Macková 

  Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti s Česká  

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

                        Podzemního komunikačního vedení. 

 

4/2/2017 Informace starosty.  

  Zastupitelstvo obce projednalo žádost Českého svazu včelařů Litomyšl o finanční  

                       příspěvek na rok 2017 v částce 1.000,-Kč a hlasuje o poskytnutí této částky: 

pro  6   

  proti  0   

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost Českého svazu včelařů Litomyšl o 

finanční příspěvek na rok 2017 v částce 1.000,-Kč. 

     

 

5/2/2017 Diskuze. 

 

V Sedlištích dne: 22. 2. 2017 

 

starosta obce    ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

 

ověřovatelé zápisu                 ……………………… 

     ……………………… 


