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Zápis ze zasedání OZ č.5 /2020 

konaného dne 17.6.2020 
 

Místo konání:    klubovna „Stodola“ 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Štěpánský, Kroulík 

Přítomni:             Macková, Novák, Štěpánský, Kroulík 

 

     

Program jednání:   

 

1) Dohoda o provedení práce se zastupitelem 

2) Žádost Masaříkových o instalaci betonových květináčů 

3) Pronájem obecního pozemku (výběrové řízení) 

4) Závěrečný účet obce za rok 2019 

5) Rozpočtové opatření č. 1/2020 

6) Plán veřejnosprávních kontrol v roce 2020 

7) Aktuality z rekonstrukce budovy OÚ 

8) Informace starosty 

 

 

 

 

1/6/2020 OZ projednalo Dohodu o provedení práce mezi obcí a M. Štěpánským a hlasuje 

následovně  

Pro:       3        

 Proti:  0 

  Zdržel se: 1 

 

Usnesení 1/6/2020: OZ odsouhlasilo uzavření Dohody o provedení práce mezi zastupitelem 

Milanem Štěpánským a obcí Sedliště. 

 

2/6/2020         Obecní zastupitelstvo projednalo žádost Masaříkových o instalování betonových 

květináčů k místní komunikaci č. 662/2. Diskuse se zúčastnil také žadatel Petr 

Masařík.  

                       OZ hlasovalo o vyhovění žádosti následovně: 

                       Pro:  0 

  Proti:  4 

 Zdržel se: 0 

 

Do příští schůze starosta zajistí informace o možném umístění zpomalovacích 

retardérů, abychom mohli jednat o dalších možnostech usměrnění rychlosti 

projíždějících vozidel. 

 

Usnesení 2/6/2020: OZ nepodpořilo žádost o umístění betonových květináčů na komunikaci č. 

662/2. 
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3/6/2020  Výběrové řízení na pronájem obecních pozemků se přesouvá na další schůzi 

zastupitelstva. 

 

 

4/6/2020        Obecní zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2019 a zprávu KÚ Pa 

kraje o výsledku hospodaření obce v roce 2019 a hlasuje pro jeho odsouhlasení: 

 Pro:  4 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 4/6/2020: OZ  odsouhlasilo závěrečný účet obce za rok 2019. Zastupitelstvo obce 

schvaluje: 

- Zprávu Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne  18.5.2020 včetně výsledku 

hospodaření obce za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením 

obce za rok 2019 bez výhrad 

- Účetní závěrku za rok 2019 

- Závěrečný účet obce za rok 2019 

 

 

 

5/6/2020         OZ projednalo rozpočtové opatření č. 1/2020 a hlasuje pro jeho odsouhlasení 

následovně: 

 Pro:  4 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 5/6/2020: OZ  odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 1/2020. 

 

    

6/6/2020 OZ znovu prodiskutovalo plán veřejnoprávních kontrol na rok 2020 a hlasuje pro 

jeho odsouhlasení následovně: 

Pro:  4 

 Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/6/2020 : OZ odsouhlasilo plán veřejnoprávních kontrol na rok 2020. 

 

 

7/6/2020 Starosta informoval zastupitele o postupu prací na rekonstruovaném obecním úřadě. 

Komplikací se staly silné deště v průběhu minulého týdne – do stavby se dostala 

spodní voda a musela se učinit potřebná opatření.  

 Dále se prodiskutovala nabídka na bezdrátový obecní rozhlas a v něm 

zakomponovanou sirénu (od firmy Bartek). 

 Vnitřní obložení sálu nebude dřevěné, ale využije se speciální gletovaná omítka. O 

barvě se bude dál jednat. 
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  OZ prozatím nerozhodlo ani o barevném provedením fasády domu, bude řešeno po 

předložení dalších nabídek od zhotovitele. 

 

 

8/6/2020 Informace starosty:  

  Po odstoupení zastupitelky Jandíkové je třeba pověřit vedením finanční komise 

jiného zastupitele. Starosta navrhuje Víta Janiše – bude projednáno na následujícím 

zasedání OZ.  

 

 

   

V Sedlištích dne: 17.6.2020 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

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


