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Zápis ze zasedání OZ č. 2/ 2020 

konaného dne 19.2.2020 

 
Místo konání:    klubovna „Stodola“ 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Janiš, Kroulík 

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

     

Program jednání:   

 

1) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (SKOS s.r.o.) 

2) Smlouva o užívání cesty Rybářstvím Litomyšl s.r.o. (příjezd k rybníku) 

3) Vodovodní přípojka k ZOD Sedliště – výběr varianty 

4) Smlouva s MK Svitavy o sdružování prostředků na nákup knih do VF 

5) Smlouva o bezúplatném převodu parcely č. 630/18  

6) Schválení Výroční zprávy za rok 2019 

7) Plán preventivně výchovné činnosti v oblasti PO v roce 2020 

8) Aktuality z rekonstrukce budovy OÚ 

9) Informace starosty 

 

 

 

1/2/2020 Obecní zastupitelstvo projednalo Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo s firmou SKOS 

s.r.o. ohledně přehledu víceprací a méněprací na stavbě rekonstruovaného obecního 

úřadu a hlasuje pro jeho odsouhlasení: 

 

 Pro:  6 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 1 

 

Usnesení 1/2/2020: OZ  odsouhlasilo uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou SKOS 

s.r.o. 

    

2/2/2020 Obecní zastupitelstvo opakovaně projednalo Smlouvu o užívání příjezdové cesty 

k rybníku (smlouva s Rybářstvím Litomyšl s.r.o.) podle vytyčené trasy na mapce 

dodané obcí Sedliště. OZ připomínkuje smlouvu, požaduje 1 roční výpověďní lhůtu. 

 Další připomínkou je udržování příjezdové cesty v pořádku (úklid po každém 

ukončení prací). 

 

 

3/2/2020 Obecní zastupitelstvo projednalo předložené varianty vodovodních přípojek k ZOD 

Sedliště a upřednostňuje variantu „červenou“. OZ pověřuje jednáním s vlastníky 

starostu Nováka.      
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4/2/2020     Obecní zastupitelstvo se seznámilo se zněním Smlouvy s Městskou knihovnou Svitavy 

o sdružování prostředků na nákup knih do výměnného fondu knihoven regionu. Je 

navržen příspěvek ve výši 4,-- Kč za obyvatele. OZ hlasuje následovně 

 

 Pro:  7 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 4/2/2020: OZ odsouhlasilo Smlouvu s MK Svitavy o sdružování prostředků na nákup 

knih do výměnného fondu knih. 

  

 

5/2/2020  OZ bylo seznámeno se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu parcely č. 630/18 

na obec Sedliště. Jedná se o místní komunikaci, kterou stát bezúplatně převede do 

majetku obce Sedliště. 

 

Pro:  6 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 1 

 

Usnesení 5/2/2020: OZ odsouhlasilo Smlouvu o bezúplatném převodu parcely č. 630/18 na obec 

Sedliště. 

 

 

6/2/2020 OZ se seznámilo s obsahem Výroční zprávy za rok 2019 a hlasuje pro její 

odsouhlasení: 

 

  Pro:  6 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 1 

 

Usnesení 6/2/2020 :  OZ odsouhlasilo Výroční zprávu za rok 2019. 

 

7/2/2020 Zastupitelé byli seznámeni s Plánem preventivně výchovné činnosti v oblasti PO v 

roce 2020 a hlasují pro jeho odsouhlasení: 

 

 Pro:  7 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 7/2/2020: OZ odsouhlasilo Plán preventivně výchovné činnosti v oblasti PO v roce 2020. 

 

8/2/2020 : Starosta informoval zastupitele o aktuálním průběhu rekonstrukce budovy OÚ. 

V nejbližší době se bude muset přemístit prodejna smíšeného zboží – obec pronajala 
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obytnou buňku, která bude umístěna na travnatou plochu vedle současné prodejny a 

provoz prodejny bude po dobu stavby dále zachován ve stejné otevírací době jako 

dosud. 

 

9/2/2020       Informace starosty, diskuse 

 

V Sedlištích dne: 19.2.2020 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

ověřovatelé zápisu                 ………………………       

………………………     


