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Zápis ze zasedání OZ č.7 2019 

konaného dne 19.6. 2019 
 

Místo konání:    Budova OÚ Sedliště 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Janiš, Jandíková 

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

Omluveni :    Valičková 

     

Program jednání:   

 

1) Závěrečný účet obce za rok 2018 

2) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví část společného školského 

obvodu základní školy 

3) Vyjádření k podzemnímu vedení NN a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene – služebnosti (ČEZ Distribuce, a.s.) 

4) Informace starosty 

5) Diskuze 

 

 

1/7/2019 Obecní zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2018  a hlasuje pro 

jeho odsouhlasení: 

 Pro:  6 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 1/7/2019: OZ  odsouhlasilo závěrečný účet obce za rok 2018. Zastupitelstvo obce 

schvaluje: 

- Zprávu Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne  24.4.2019 včetně výsledku 

hospodaření obce za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením 

obce za rok 2018 bez výhrad 

- Účetní závěrku za rok 2018 

- Závěrečný účet obce za rok 2018 

    

2/7/2019 Starosta seznámil zastupitele se zněním Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou 

se stanoví část společného školského obvodu základní školy, zastupitelé vzali obsah 

vyhlášky na vědomí. Se základní školou v Litomyšli (3.ZŠ Litomyšl, T.G.Masryka 

1145) byla uzavřena dohoda o školském obvodu základní školy. OZ  hlasuje 

následovně: 

 Pro:  6 

 Proti:  0 

 Zdržel se: 0 
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Usnesení 2/4/2019: OZ odsouhlasilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví část 

společného školského obvodu základní školy.. 

 

3/7/2019        OZ projednalo vyjádření k podzemnímu vedení NN a návrh na uzavření Smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti. ČEZ reagoval na 

stížnosti uživatelů z čp. 16 a čp. 30. Za daných podmínek bude na parcelách č. 

47/1,593/1,606/1, 50/2, 602, 52/1, 603/1,28/7, 28/8 přemístěno vedení NN pod 

povrch. U rodinných domů čp. 29,30,31 zastupitelstvo bude požadovat po 

zhotoviteli rozebrání zámkové dlažby v celé šíři komunikace ( včetně vjezdů). 

OZ hlasuje následovně: 

 Pro:  6  

 Proti:   0 

Zdržel se: 0 

 

Usnesení 3/7/2019 : OZ odsouhlasilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene – realizací je pověřen starosta Pavel Novák. 

 

4/7/2019  Informace starosty  

 Starosta informoval zastupitele o výsledku hodnocení podané žádosti na 

rekonstrukci obecního úřadu. MMR náš projekt finančně nepodpoří. Obec tedy bude 

realizovat projekt z vlastních peněz. 

 

 V nejbližším období budeme realizovat výběrové řízení na koordinátora BOZP a 

stavební dozor – do středy 26.6. budou shromážděny nabídky, starosta jmenoval 

komisi pro otevírání nabídek a  jejich hodnocení:  

 Josef Kroulík, Vladimíra Jandíková, Vlasta Macková 

 

 Starosta zastupitelstvo informoval o plánovaném zrušení poštovních schránek za 

obecním úřadem, na Poštu bude dán požadavek na roznos do jednotlivých 

domácností – žádosti budou řešeny individuálně. 

 

 Do obecního bytu v čp.35 bude pořízen nový plynový kotel. 

 

 TJ Sokol Sedliště požádal obec o zakoupení traktorové sekačky na údržbu 

fotbalového hřiště – obec by následně hradila náklady na provoz (opravy, pohonné 

hmoty) a vlastní sekání by sportovci řešili svépomocí. Bude řešeno na další SOZ. 

 

5/7/2019 Diskuse 

  

        

V Sedlištích dne: 19.6. 2019 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

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


