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Zápis ze zasedání OZ č. 5/2018 

konaného dne 25. 4. 2018 
 

Místo konání:   Budova OÚ Sedliště 

Čas konání:   18:30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Kroulík, Janišová 

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

Nepřítomni:   

  

Program jednání:    
1) Návrh MÚ Litomyšl o vytvoření pásu zeleně podél budoucí D35, který zasahuje do 

katastru naší obce. 

2) Smlouva o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou D35 Džbánov-

Litomyšl. 

3) Žádost Ludvíka Hesse-Baby Box Boskovice. 

4) Návrh na navýšení platby za pobyt v MŠ Sedliště.  

5) Výběr zhotovitele pasportu komunikací. 

6) Smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-2006042/NPT/14-obnova vedení 2x110kV. 

7) Žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí pro stavbu č. IE-12-2006042 Litomyšl. 

8) Informace starosty: Zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Sedliště u 

Litomyšle. 

Žádost o postoupení informace v případech oznámení o prodeji lihovin v rámci 

příležitostného prodeje při konání kulturních a sportovních akcí. 

Informace ze svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko. 

9) Diskuze. 

 
1/5/2018 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem MÚ Litomyšl o vytvoření pásu 

                        zeleně podél budoucí D35, který zasahuje do katastru naší obce. Informace podal  

                        ing. Janeček z MÚ Litomyšl. 

  

2/5/2018 Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o zajištění přípravy a realizace objektů 

                        vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících  

                        s přípravou a realizací stavby D35 Džbánov-Litomyšl a hlasuje pro: 

pro  6   

  proti  0   

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zajištění přípravy a realizace 

objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností  

souvisejících s přípravou a realizací stavby D35 Džbánov-Litomyšl. Jedná se o 

schválení asfaltového povrchu na obslužných cestách kolem D35. 

 

3/5/2018 Zastupitelstvo obce projednalo žádost Ludvíka Hesse o peněžní dar pro nově  

                       otvíraný Baby Box v Boskovicích a hlasuje pro: 

pro  Novák   

  proti  Kroulík, Štěpánský, Nováková 
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  zdržel se Macková, Janišová 

Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo žádost Ludvíka Hesse o peněžní dar pro 

nově otvíraný Baby Box v Boskovicích. 

   

4/5/2018 Zastupitelstvo obce projednalo návrh ředitelky MŠ Sedliště o navýšení platby za 

                        pobyt v MŠ Sedliště z částky 200 Kč/měsíc na částku 300 Kč/měsíc od 1. 9. 2018 a  

                        bez námitek souhlasí.  

                                                   

5/5/2018 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkami zhotovitelů pasportu komunikací 

                       od firmy Atomicon a od firmy NF. 

    

6/5/2018 Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o právu provést stavbu  

                        č. IE-12-2006042/NPT/14-obnova vedení 2x110kV a hlasuje pro: 

  pro  6 

  proti  0 

  zdržel se 0 

                        Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o právu provést stavbu  

                        č. IE-12-2006042/NPT/14-obnova vedení 2x110kV. 

 

7/5/2018 Zastupitelstvo obce projednalo žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí pro 

                        stavbu č. IE-12-2006042 Litomyšl a hlasuje pro: 

  pro  6 

  proti  0 

  zdržel se 0 

                        Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o vyjádření k územnímu rozhodnutí  

                        pro stavbu č. IE-12-2006042 Litomyšl. 

 

8/5/2018 Informace starosty:  

      Zastupitelstvo obce projednalo zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území 

      Sedliště u Litomyšle. 

      Zastupitelstvo obce projednalo žádost o postoupení informace v případech oznámení  

      o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje při konání kulturních a sportovních 

      akcí. 

      Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi ze svazku obcí Mikroregion 

      Litomyšlsko. 

     

9/5/2018 Diskuze. 

 

V Sedlištích dne: 25. 4. 2018 

 

starosta obce    ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

 

ověřovatelé zápisu                 ……………………… 

     ……………………… 


