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Zápis ze zasedání OZ č. 4/2017 

konaného dne 26. 4. 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) Vyjádření k projektové dokumentaci D35-úsek 6:Džbánov-Litomyšl. 

2) Rozpočtové opatření č. 1/2017 - Průtokový transfer-přes obec PO. 

3) Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2014016/VB/1-Sedliště 

u Litomyšle-knn-Hurychová. 

4) Anenské posezení-informace. 

5) Návrh na navýšení mzdy pro účetní obce. 

6) Projednání dalšího postupu pro realizaci veřejného osvětlení. 

7) Projednání dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy, 

jejíž činnost vykonává MŠ Sedliště, okres Svitavy s obcí Bohuňovice. 

8) Informace starosty. 

9) Diskuze. 

   
1/4/2017 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektovou dokumentací D35-            

                       úsek 6: Džbánov-Litomyšl. Zasedání obce navštívili zástupci projekce + zástupkyně 

                       ŘSD, kteří zároveň zodpověděli vznesené dotazy. 

 

2/4/2017 Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 1/2017-Průtokový transfer- 

                       přes obec PO a hlasuje pro: 

pro  6   

  proti  0   

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2017 - Průtokový  

transfer přes obec PO. 

 

3/4/2017 Zastupitelstvo obce projednalo žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného  

                       břemene č. IV-12-2014016/VB/1-Sedliště u Litomyšle-knn-Hurychová a hlasuje pro: 

pro  6   

  proti  0   

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného  

břemene č. IV-12-2014016/VB/1-Sedliště u Litomyšle-knn-Hurychová. 

 

4/4/2017 Zastupitelstvo obce projednalo objednání živé hudby na Anenské posezení v ceně 

                       10.000,-Kč a hlasuje pro: 
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pro  6   

  proti  0   

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo objednání živé hudby na Anenské posezení 

            v ceně 10.000,-Kč. 

 

5/4/2017 Zastupitelstvo obce projednalo návrh na navýšení mzdy pro účetní obce o 3.000,-Kč  

                        a hlasuje pro: 

pro  6   

  proti  0   

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo navýšení mzdy pro účetní obce o 3.000,-Kč. 

 

6/4/2017 Zastupitelstvo obce projednalo další postup pro realizaci veřejného osvětlení a 

                        hlasuje pro posunutí akce na další rok: 

pro  Novák, Nováková, Janišová, Macková, Kroulík   

  proti  0   

  zdržel se Štěpánský 

  Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo posunutí realizace veřejného osvětlení na  

                        příští rok. 

 

7/4/2017 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dohodou o vytvoření společného školského 

                       obvodu spádové mateřské školy, jejíž činnost vykonává MŠ Sedliště, okres Svitavy  

                       s obcí Bohuňovice. 

 

8/4/2017 Informace starosty. Zastupitelstvo obce projednalo možnosti - návrhy rozšíření  

                       garáže pro hasičské auto. 

   

9/4/2017 Diskuze. 

 

 

V Sedlištích dne: 26. 4. 2017 

 

 

starosta obce    ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

 

ověřovatelé zápisu                 ……………………… 

     ……………………… 


