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Zápis ze zasedání OZ č. 4/2019 

konaného dne 20.3. 2019 
 

Místo konání:    Budova OÚ Sedliště 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Valičková, Kroulík 

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

Omluveni :    Jandíková 

     

Program jednání:   

 

  1)  Rozpočtové opatření č.2 /2019 

2)  Smlouva s Městskou knihovnou ve Svitavách (sdružování prostředků na nákup knih do 

výměnného fondu pro knihovny regionu) 

3) MŠ – schválení účetní závěrky za rok 2018 

4) MŠ – rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 

5) Nabídky firmy L.Hainz ( vyčištění hodinového stroje v kapli) 

6) Nabídka firmy Atlas software (CODEXIS – software pro obce) 

7) Informace starosty 

 

 

 

1/4/2019 Obecní zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.2/2019  a hlasuje pro jeho 

odsouhlasení: 

 Pro:  6 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 1/4/2019: OZ  odsouhlasilo rozpočtové opatření č.2/2019. 

    

2/4/2019 Starosta informoval obecní zastupitele o obsahu smlouvy s Městskou knihovnou ve 

Svitavách ohledně sdružování prostředků na nákup knih do výměnného fondu pro 

knihovny regionu. Jedná se o příspěvek ve výši 4,-- Kč na občana Sedlišť. OZ  

hlasuje následovně: 

 Pro:  6 

 Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 2/4/2019: OZ odsouhlasilo příspěvek ve výši 4,-- Kč na občana Sedlišť na nákup knih do 

výměnného fondu pro knihovny regionu a pověřuje starostu uzavřením smlouvy 

s Městskou knihovnou ve Svitavách. 
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3/4/2019 MŠ – schválení účetní závěrky za rok 2018 

 OZ projednalo účetní závěrku mateřské školy a hlasuje následovně:  

Pro:  6 

 Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 3/4/2019 : OZ schválilo účetní závěrku MŠ Sedliště za rok 2018. 

 

4/4/2019 MŠ – rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018. OZ projednalo rozdělení 

kladného hospodářského výsledku v celkové výši 35 436,38 Kč do fondů MŠ: 

 Fond odměn MŠ ………. 20.000,-- Kč 

 Rezervní fond MŠ ……..15.436,38 Kč 

 

 OZ hlasuje následovně: 

Pro:  6 

 Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 4/4/2019 : OZ schválilo rozdělení kladného hospodářského výsledku v celkové výši 

35 436,38 Kč do fondu odměn a rezervního fondu MŠ. 

 

5/4/2019 OZ projednalo nabídku firmy L.Hainz na vyčištění hodinového stroje v kapli. Jedná 

se o původní firmu, která hodiny do kaple před 100 lety. 

 OZ hlasuje následovně: 

 

Pro:  6 

 Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 5/4/2019: OZ schválilo vyčištění hodinového stroje v kapli podle nabídky firmy L.Hainz 

z Prahy. 

 

 

6/4/2019 OZ projednalo nabídku firmy Atlas software – software pro obce CODEXIS, který 

odkazuje na různá aktuální znění zákonů, včetně formulářů. 

OZ hlasuje následovně: 

 

Pro:  6 

 Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení 6/4/2019: OZ zamítlo nabídku firmy Atlas software na pořízení programu CODEXIS. 
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7/4/2019 Informace starosty: 

 Starosta informoval zastupitele o dalším jednání s projektanty D35 ohledně nadjezdu 

nad D35 v úseku Sedliště – Bohuňovice. Obec bude požadovat začlenit do projektu 

rezervu pro chodník mezi obcemi. OZ hlasuje pro vytvoření rezervy pro vybudování 

chodníku na nadjezdu: 

 

Pro:  6 

 Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

 Starosta seznámil zastupitele s obsahem Výroční zprávy za rok 2018 (VZ vydaná 

v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. VZ visela na úřední desce do 

20.3.2019. OZ hlasuje o schválení Výroční zprávy za rok 2018 následovně: 

 

Pro:  6 

 Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/4/2019: OZ schválilo vybudování chodníku mezi obcemi Sedliště a Bohuňovice a 

požaduje na projektantech vytvoření rezervy pro chodník na nadjezdu nad D35 

v daném úseku. 

 OZ odsouhlasilo znění Výroční zprávy za rok 2018. 

 

 

8/4/2019 Diskuse 

  

  

   

  

V Sedlištích dne: 20.3. 2019 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

ověřovatelé zápisu                 ………………………       

………………………     


