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Zápis ze zasedání OZ č. 2/2019 

konaného dne 7.2. 2019 
 

Místo konání:    Budova OÚ Sedliště 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Štěpánský, Janiš 

Přítomni:             Macková, Novák, Štěpánský, Kroulík, Janiš, Jandíková, Valičková 

     

Program jednání:   

 

1) Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek 

2) Spolupráce s CEP-RRA 

3) Plán preventivně výchovné činnosti na ok 2019 

4) Žádost MX Sedliště 

5) Informace starosty. 

6) Diskuze. 

 

 

1/2/2019 Zastupitelstvo obce projednalo Vnitřní směrnici o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu  a přesunulo odsouhlasení na další ze schůzí zastupitelstev. 

    

2/2/2019 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí pokračování spolupráce s CEP-RRA v dalším 

kroku realizace rekonstrukce a modernizace budovy obecního úřadu. Byla zahájena 

spolupráce na realizaci výběrového řízení, mělo by být vyhlášeno koncem února, 

potrvá cca 2 měsíce – podle poptávky dodavatelů na stavbu. 

 

 S realizací výběrového řízení souvisí jmenování členů komise na otevírání nabídek 

 Starosta jmenuje tyto členy:    Mgr. Vlasta Macková 

        Mgr. Pavel Štěpán 

 OZ hlasuje o navržených členech komise pro otevírání nabídek takto: 

 Pro:  6 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 1 

 

 Starosta jmenuje členy hodnotící komise pro výběrové řízení na dodavatele stavby 

pro projekt rekonstrukce a modernizace budovy obecního úřadu: 

Navrhuje tyto členy:        Pavel Novák  

                Josef Kroulík 

                David  Millich 

Zastupitelstvo obce hlasuje o návrhu hodnotící komise následovně: 

Pro :  5 

Proti:  0 

Zdržel se: 2 
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Usnesení :   Zastupitelstvo obce odsouhlasilo členy jednotlivých komisí pro realizaci 

výběrového řízení na dodavatele následovně: 

Členy komise pro otevírání nabídek byli zvoleni Mgr. Vlasta Macková a Mgr. Pavel Štěpán. 

Členy hodnotící komise byli zvoleni Pavel Novák, Josef Kroulík a David Millich. 

 

3/2/2019 Starosta seznámil zastupitele s plánem preventivné výchovné činnosti v oblasti 

požární ochrany na rok 2019 – ten byl zpracován technikem požární ochrany Petrem 

Krskem a jeho dílčí části budou zveřejněny čtvrtletně na úřední desce obce. 

 Zastupitelstvo obce hlasuje o schválení plánu preventivně výchovné činnosti: 

 Pro:  7  

 Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

4/2/2019 Sportovní oddíl MX Sedliště požádal o finanční podporu na pořádání 

motokrosového závodu a soustředění v roce 2019. Navržena částka 2000,-- Kč 

 Zastupitelstvo obce projednalo žádost a hlasuje: 

 Pro:  6 

 Proti:  1 

 Zdržel se: 0 

 Usnesení: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo finanční podporu motokrosového 

sportovního oddílu MX Sedliště ve výši  2000,-- Kč. 

 

5/2/2019 Starosta obce informoval zastupitele o nových platových tabulkách pro odměňování 

zastupitelstev. Zastupitelé projednali navrhované navýšení odměn neuvolněných 

zastupitelů. Naposledy byla navýšena odměna v roce 2011. 

 Zastupitelstvo hlasuje pro navýšení odměn neuvolněných zastupitelů podle Přílohy 

k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. následovně: 

 Pro:  7 

 Proti:  0 

  Zdržel se: 0 

 Usnesení: S účinností od 1.3.2019 odsouhlasilo zastupitelstvo obce navýšení odměn 

neuvolněných zastupitelů podle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. 

 

 Starosta obce informoval zastupitelstvo o investičním záměru obce – zakoupení 

nemovitostí na pozemkových parcelách p.č. 97/1, 97/2,98/1, 263, 616, 660/11 a stav. 

parcele p.č.4. Obci byla předložena nabídka na odkoupení, zastupitelstvo souhlasí 

s nákupem a bude dále jednat s majitelkou a příslušnými úřady. 

6/1/2019 Diskuze. 

  

V Sedlištích dne: 7.2. 2019 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

ověřovatelé zápisu                 ………………………      ………………………….. 

     


