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Zápis ze zasedání OZ č. 10/2017 

konaného dne 25. 10. 2017 
 

Místo konání:   Budova OÚ Sedliště 

Čas konání:   18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Janišová, Macková 

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

Nepřítomni:   

  

Program jednání:   

 
1) Rozpočtové opatření č. 4/2017 Volby 2017. 

2) Nabídka na ošetření a kácení dřevin od firmy Chameleos s.r.o. 

3) Schválení směrnice rozpočtového procesu pro příspěvkovou organizaci MŠ Sedliště. 

4) Smlouva o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání 

některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby D35 Džbánov-

Litomyšl. 

5) Informace starosty. 

6) Diskuze.    
              

1/10/2017 Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 4/2017-Volby 2017 ve výši  

                       19.749,-Kč a hlasuje o jeho schválení: 

  pro  6 

  proti  0 

  zdržel se 0 

             Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2017-Volby 2017 

                        ve výši 19.749,-Kč. 

 

2/10/2017 Zastupitelstvo obce projednalo nabídku na ošetření a kácení dřevin od firmy  

                        Chameleos s.r.o. Zastupitelstvo obce rozhodlo odložit ošetření a kácení dřevin  

na jaro, kdy se provede výběr dřevin, u kterých to bude potřeba. 

 

3/10/2017 Zastupitelstvo obce projednalo schválení směrnice: Pravidla rozpočtového procesu 

                        pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Sedliště a hlasuje pro: 

pro  6   

  proti  0 

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 25. 10. 2017 pro zajištění  

jednotného postupu při naplňování povinností podle §28 a §28a zákona  

č. 250/2000 Sb. a dále podle §4 a následujících zákona č. 23/2017 Sb. usneslo  

na této směrnici: Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkovou organizaci  

Mateřská škola Sedliště. 

 

4/10/2017 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předloženou smlouvou o zajištění přípravy  

                       a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností  
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                       souvisejících s přípravou a realizací stavby D35 Džbánov-Litomyšl a pověřilo 

                       starostu k dalšímu jednání. 

 

5/10/2017 Informace starosty.  

  Zastupitelstvo obce projednalo žádost Jiřího Vaška o souhlas s umístěním stavby 

  Autoopravna – Sedliště č. p. 78 a hlasuje pro: 

  pro  6 

  proti  0 

  zdržel se 0 

             Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost Jiřího Vaška o souhlas s umístěním 

                        stavby Autoopravna – Sedliště č. p. 78. 

 

   Zastupitelstvo bylo seznámeno s nutností opravy obecního traktůrku. Bude řešeno  

                       dodatečně. 

 

6/10/2017 Diskuze. 

 

 

 

V Sedlištích dne: 25. 10. 2017 

 

 

starosta obce    ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

ověřovatelé zápisu                 ……………………… 

     ……………………… 


