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Zápis ze zasedání OZ č. 8/2017 

konaného dne 23. 8. 2017 
 

Místo konání:   Budova OÚ Sedliště 

Čas konání:   18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Macková, Janišová 

Přítomni:             Nováková, Novák, Macková, Janišová, Kroulík 

Nepřítomni:  Štěpánský 

  

Program jednání:   
1) Nabídka pojištění právní ochrany obce. 

2) Oznámení - pachtovní smlouva - Macek Miloš. 

3) Žádost Jiřího Hynka o odkoupení pozemku parcelní číslo 12/1. 

4) Žádost Jiřího Hynka o odkoupení pozemků parcelní č. 662/1 a č. 14. 

5) Stanovení podmínek pro oddávání partnerů v katastru obce Sedliště. 

6) Jednorázové stanovení poplatku za výlep plakátů pro politické strany a politická hnutí 

na našich výlepových plochách - Volby do Parlamentu ČR. 

7) Informace starosty. 

8) Diskuze.    
              

1/8/2017 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou pojištění právní ochrany obce a 

                        hlasuje pro: 

pro  0   

  proti  Macková, Nováková, Novák 

  zdržel se Kroulík, Janišová 

Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo nabídku pojištění právní ochrany obce.  

 

2/8/2017 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pachtovní smlouvou - Macek Miloš. 

 

3/8/2017 Zastupitelstvo obce projednalo žádost Jiřího Hynka o odkoupení pozemku parcelní 

                        číslo 12/1 a hlasuje pro: 

pro  0   

  proti  5 

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo žádost Jiřího Hynka o odkoupení 

pozemku parcelní číslo 12/1.  

 

4/8/2017 Zastupitelstvo obce projednalo žádost Jiřího Hynka o odkoupení pozemku parcelní 

                       číslo 662/1, dále číslo 14 a hlasuje pro: 

pro  0   

  proti  5 

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo žádost Jiřího Hynka o odkoupení  

pozemku parcelní číslo 662/1 a číslo 14. 
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5/8/2017 Zastupitelstvo obce projednalo a navrhlo podmínky pro oddávání partnerů v  

                        katastru obce Sedliště:  

Oddávání bude probíhat v budově obecního úřadu č. p. 46, v zasedací místnosti. 

Oddávací den je stanoven na sobotu v časovém rozmezí 10:00 – 15:00hod a hlasuje: 

pro  5   

  proti  0 

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo navržené podmínky pro oddávání partnerů  

v katastru obce Sedliště. 

 

6/8/2017 Zastupitelstvo obce projednalo jednorázové stanovení poplatku za výlep plakátů pro 

                        politické strany a politická hnutí na našich výlepových plochách - Volby do 

                        Parlamentu ČR a rozhodlo, že se vyjádření přesouvá na další zasedání obecního 

                        zastupitelstva. 

                      

7/8/2017 Informace starosty. Starosta informoval zastupitelstvo, že se zástupce obce zúčastní  

                        jednání Zemědělského obchodního družstva Sedliště o novém hnojišti. 

   

8/8/2017 Diskuze. 

 

 

V Sedlištích dne: 23. 8. 2017 

 

 

starosta obce    ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

ověřovatelé zápisu                 ……………………… 

     ……………………… 


