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Zápis ze zasedání OZ č. 1/2019 

konaného dne 9. 1. 2019 
 

Místo konání:    Budova OÚ Sedliště 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Valičková, Jandíková 

Přítomni:             Macková, Novák, Štěpánský, Kroulík, Janiš 

     

 

Program jednání:   

 

1) Žádost TJ Sokol o finanční příspěvek na činnost na rok 2019 

2) Žádost SDH o finanční příspěvek na činnost na rok 2019 

3) Žádost Farní charity Litomyšl o finanční příspěvek na rok 2019 

4) Inventarizace majetku za rok 2018 

5) Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2019  

6) Plánování výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce budovy obecního úřadu 

7) Plánování výběrového řízení na zhotovitele hasičárny 

8) Informace starosty. 

9) Diskuze. 

  

 

 

1/1/2019 Zastupitelstvo obce projednalo žádost TJ Sokol Sedliště o poskytnutí příspěvku na 

činnost na rok 2019 v celkové výši  28. 000,- Kč a hlasuje o jeho poskytnutí: 

  pro  7 

  proti  0 

  zdržel se 0 

 Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku TJ Sokol Sedliště 

na činnost na rok 2019 v celkové výši 28.000,- Kč. Tato částka zahrnuje a) zajištění 

činnosti 16.000,-Kč, b) údržba areálu hřiště v Močidlech 12.000,-Kč.  

  

 

2/1/2019 Zastupitelstvo obce projednalo žádost Sboru dobrovolných hasičů Sedliště o 

příspěvek na činnost na rok 2019 a na nákup materiálu ve výši: 

   50,- Kč na člena SDH, tj. 50 x 53 = 2.650,- Kč 

Příspěvek na členy výjezdové jednotky 9 členů = 900,-Kč 

celkem … 3550,- Kč 

Předpokládané náklady na výjezdovou jednotku obce: 

Nákup materiálu dle potřeb SDH = 12.000,-Kč 

Zastupitelstvo obce hlasuje pro poskytnutí příspěvku ve výši 15.550, Kč: 

pro  7 

proti  0 

zdržel se 0 
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 Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na činnost 

SDH Sedliště na rok 2019 ve výši 15.550,- Kč.  

  

 

3/1/2019 Starosta sdělil zastupitelům výsledek Tříkrálové sbírky, občané Sedlišť vybrali pro 

charitativní účely částku 6.288,-- Kč. Děkujeme všem dárcům. Zastupitelstvo obce 

projednalo žádost Farní charity Litomyšl na finanční příspěvek 10.000,--Kč  a  

                        hlasuje pro: 

  pro  0 

  proti  5 

  zdržel se 2 

 Starosta obce předkládá proti návrh – finanční příspěvek ve výši 5.000,-- Kč a 

zastupitelstvo hlasuje: 

 pro                  6 

 proti  0 

zdržel se          1 

 

 Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek pro Farní charitu 

Litomyšl ve výši  5.000,-- Kč. 

  

 

4/1/2019 Zastupitelstvo obce prokonzultovalo inventarizační záznamy jednotlivých komisí. 

   Předseda inventarizační komise vypracuje návrh vyřazovacího protokolu do příští 

schůze obecního zastupitelstva. 

 

 

5/1/2019 Zastupitelstvo obce projednalo plán veřejnosprávních kontrol na rok 2019  a hlasuje: 

pro  7 

  proti  0 

  zdržel se 0 

  Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo plán veřejnosprávních kontrol v roce 2019 

bez připomínek. 

 

 

6/1/2019 Zastupitelstvo obce projednalo nabídku na realizaci výběrového řízení na zhotovitele 

rekonstrukce budovy obecního úřadu. Nabídka firmy CEP-RRA na realizaci 

výběrového řízení je 42 500,-- bez DPH. Obec se pokusí poptat v jiných dotačních 

agenturách a porovnat nabídky. 

 

 

7/1/2019  Zastupitelstvo obce zhodnotilo situaci a rozhodlo se přesunout termín realizace 

výběrového řízení na stavbu hasičárny na pozdější období. 
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8/1/2019  Informace starosty. 

  Starosta informoval o funkčním novém osvětlení na místní komunikaci. 

 Starosta osloví bytové družstvo ohledně jednání o pozemku pod stavbou. 

 MŠ potřebuje drobné opravy, paní ředitelka požádala o možnost uzavření MŠ v době 

jarních prázdnin základních škol.  

 

9/1/2019 Diskuze. 

 Předseda  TJ Sokol Sedliště požádal o pronájem prostor za účelem konání Výroční 

schůze dne 16.2.2019. Zároveň proběhnou volby do výboru. 

  

 

V Sedlištích dne: 9. 1. 2019 

 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

 

ověřovatelé zápisu                 ……………………… 

     ……………………… 


