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Zápis ze zasedání OZ č. 11/ 2019 

konaného dne 13.11. 2019 
 

Místo konání:    Budova OÚ Sedliště 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Kroulík, Štěpánský 

Přítomni:             Macková, Novák, Jandíková, Mikulecká, Janiš    

     

Program jednání:   

 

1) Návrh rozpočtu obce na rok 2020 

2) Rozšíření vodovodního řádu obce 

3) Inventarizace majetku obce 

4) Plánování závěru roku 2019 

5) Obecní vyhlášky 

6) Informace starosty 

 

1/11/2019 OZ prodiskutovalo návrh rozpočtu obce na rok 2020, s ohledem na rekonstrukci 

obecního úřadu se nepředpokládají žádné finančně náročné akce. Počítá se 

s obnovou herních prvků na návsi a novou dopadovou plochou. Další potřebnou 

investicí bude čistička domovních odpadů pro MŠ.  

 

    

2/11/2019 Zastupitelé projednali rozšíření vodovodního řádu obce. Cenová kalkulace na tuto 

akci je 90 905,-- Kč včetně DPH. Jedná se o cca 85 m nového vodovodního řádu.  

Zastupitelé hlasovali následovně: 

 Pro   7 

 Proti  0 

 Zdržel se  0 

 

Usnesení 2/11/2019: Zastupitelstvo odsouhlasilo nabídku VHOS na rozšíření vodovodního řádu 

obce Sedliště. 

 

3/11/2019 Starosta seznámil zastupitele se směrnicí o inventarizaci majetku obce a přidělil 

zastupitelům jednotlivé oblasti kontroly: 

 Budova OÚ ……  Mikulecká, Janiš 

Hasiči ………….  Novák, Kroulík 

MŠ  ……………. Macková, Jandíková 

Další majetek (kaple, komunikace, pož.nádrž) ….  Štěpánský 

 

   

4/11/2019       Závěr kalendářního roku  

- tradiční koledování v kapli proběhne v sobotu 21.12.2019 

- silvestrovský ohňostroj v podvečer 31.12.2019 

- inventarizace majetku proběhne v termínu 20. – 31. prosince 
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5/11/2019 Zastupitelé projednali následující obecní vyhlášky : 

 

a) Obecně závazná vyhláška obce Sedliště o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

b) Obecně závazná vyhláška obce Sedliště o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

c) Obecně závazná vyhláška obce Sedliště o poplatku ze psů 

 

6/11/2019    Informace starosty 

  Od nového roku bude povinnost dalšího třídění odpadů – obce mají povinnost sběru 

jedlých olejů a dále hliníkových obalů. 

 

         

V Sedlištích dne: 13.11. 2019 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

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

  


