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Zápis ze zasedání OZ č. 7/2018 

konaného dne 20. 6. 2018 
 

Místo konání:   Budova OÚ Sedliště 

Čas konání:   18:30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Janišová, Kroulík 

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

Nepřítomni:   

  

Program jednání:    
1) Účetní závěrka za rok 2017. 

2) Výsledek hospodaření obce za rok 2017 - bez výhrad. 

3) Závěrečný účet obce za rok 2017. 

4) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Litomyšl o a obcí Sedliště.  

5) Informace starosty.  

6) Diskuze. 
 

1/7/2018 Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku za rok 2017 a hlasuje pro: 

pro  6   

  proti  0   

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku za rok 2017.  

 

2/7/2018 Zastupitelstvo obce projednalo výsledek hospodaření obce za rok 2017 - bez výhrad  

                          a hlasuje pro: 

pro  6  

  proti  0 

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo výsledek hospodaření obce za rok 2017 – bez 

výhrad. 

                                                   

3/7/2018 Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2017 a hlasuje pro: 

  pro  6 

  proti  0 

  zdržel se 0  

             Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy 

             nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.  

  

4/7/2018 Zastupitelstvo obce projednalo Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi 

                          městem Litomyšl a obcí Sedliště a hlasuje pro: 

  pro  6 

  proti  0 

  zdržel se 0 

                          Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu o vytvoření společného školského obvodu 

                          mezi městem Litomyšl a obcí Sedliště. 

 

5/7/2018 Informace starosty.  

  Zastupitelstvo obce projednalo veřejnoprávní smlouvu s Městem Litomyšl na výkon 
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                          pověřence GDPR a hlasuje pro: 

  pro  6 

  proti  0 

  zdržel se 0 

                          Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo veřejnoprávní smlouvu s Městem Litomyšl na 

                          výkon pověřence GDPR. 

 

        Zastupitelstvo projednalo konání Anenského posezení dne 28. 7. 2018. 

   

6/7/2018 Diskuze. 

 

 

V Sedlištích dne: 20. 6. 2018 

 

starosta obce    ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

 

ověřovatelé zápisu                 ……………………… 

     ……………………… 


