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Zápis ze zasedání OZ č. 10/2018 

konaného dne 3. 10. 2018 
 

Místo konání:   Budova OÚ Sedliště 

Čas konání:   18:30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Macková, Štěpánský 

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

Nepřítomni:    

  

Program jednání:    

 
1) Uzavření veřejnosprávní smlouvy s městem Litomyšl na projednávání přestupků a výkonu státní 

správy svěřené obcí Sedliště. 

2) Žádost Josefa a Renaty Kroulíkových o odkoupení části pozemku parc. č. 593/1 v k. ú. Sedliště 

u Litomyšle. 

3) Rozpočtové opatření č. 3 - Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí. 

4) Informace starosty.  

5) Diskuze. 
 

1/10/2018 Zastupitelstvo obce projednalo uzavření veřejnosprávní smlouvy s městem Litomyšl 

                            na projednávání přestupků a výkonu státní správy svěřené obcí Sedliště zákonem č. 359/1999 Sb., o  

                            sociálně právní ochraně dětí a hlasuje pro: 

pro  6   

  proti  0   

  zdržel se  0 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce Sedliště konstatuje, že obec není nadále schopna svými orgány řádně 

vykonávat svěřený výkon státní správy na úseku 

a) projednávání přestupků, a to všech přestupků, které by jinak projednávaly orgány obce Sedliště ve  

svém správním obvodu, 

b) výkonu státní správy svěřené obcí Sedliště zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně 

dětí, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.  

Zastupitelstvo obce Sedliště souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Litomyšl na dobu  

neurčitou. 

 

2/10/2018 Zastupitelstvo obce projednalo žádost Josefa a Renaty Kroulíkových o odkoupení části pozemku  

                            parc. č. 593/1 v k. ú. Sedliště u Litomyšle a hlasuje pro: 

pro  Novák, Nováková, Macková, Janišová, Štěpánský   

  proti  0   

  zdržel se  Kroulík 

                            Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost Josefa a Renaty Kroulíkových o odkoupení části  

                            pozemku parc. č. 593/1 v k. ú. Sedliště u Litomyšle. 

 

3/10/2018 Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 3 - Volby do 1/3 Senátu  

                           Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí a hlasuje pro: 

pro  6   

  proti  0   

  zdržel se  0 

                            Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 3 - Volby do 1/3 Senátu  

                            Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí. 
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4/10/2018 Informace starosty. Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o poskytování hostingových služeb  

                            od společnosti Alis spol. s. r. o. a hlasuje pro: 

pro  6   

  proti  0   

  zdržel se  0 

                            Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o poskytování hostingových služeb od  

                            společnosti Alis spol. s. r. o. 

 

5/10/2018 Diskuze. 

 

 

 

V Sedlištích dne: 3. 10. 2018 

 

starosta obce    ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

 

ověřovatelé zápisu                 ……………………… 

     ……………………… 


