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Zápis ze zasedání OZ č. 8 2020 

konaného dne 30. 9. 2020 
 

Místo konání:    „klubovna“ Sedliště 

Čas konání:    19:00 hod 

Ověřovatelé zápisu: Mikulecká, Štěpánský 

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

     

Program jednání:   

 
1) Nabídka firmy LKA, s.r.o.  

2) Rozpočtové opatření č. 2  

3) Informace k D35  

4) Aktuální stav rekonstrukce budovy OÚ , Dodatek č. 4 

5) Informace starosty  

6) Diskuse 

 

1/8/2020 OZ bylo seznámeno s nabídkou firmy LKA, s.r.o. na podání žádosti o finanční 

podporu na rozestavěný obecní úřad. Obec by se mohla ucházet o podporu než bude 

rekonstruovaná budova zkolaudovaná. Zastupitelstvo hlasuje následovně 

Pro:             6 

 Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení 1/8/2019: . Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo spolupráci s firmou LKA, s.r.o. a uzavře 

s ní objednávku na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci  budovy OÚ v podzimní 

výzvě  MMR. 

    

2/8/2020 Starosta seznámil zastupitele se zněním rozpočtového opatření č. 2 v roce 2020 

 Pro:  6 

 Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 2/8/2020: OZ odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 2/2020. 

 

3/8/2020        Starosta informoval zastupitele o aktualitách v plánované stavbě D35. Sedliště jsou 

přiřazeny k úseku Sedliště-Janov, aktuálně se projednávají výškové profily budoucí 

stavby. Odhad ukončení stavby v úseku Sedliště – Janov je v roce 2025. 

 

4/8/2020 Starosta informoval zastupitele o aktuálním stavu rekonstrukce budovy OÚ – 

zhotovitel pracuje na obkladech a dlažbě v obchodě, bude vymalován sál a poté 

dokončeno obložení sálu. Nakonec by měly být položeny parkety v sále. Práce 

budou pokračovat i venku – parkoviště a fasáda. 
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 OZ prodiskutovalo navrhovaný Dodatek č. 4 k Smlouvě o dílo ze dne 23.5.2019 a 

OZ hlasuje následovně : 

 Pro:             6 

 Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 4/8/2020 : OZ  odsouhlasilo Dodatek č.4 k Smlouvě o dílo ze dne 23.5.2019. 

 

  

5/8/2020        Starosta informoval zastupitele o možnostech zpracování finančního plánu na 

investiční úvěr  - byly osloveny 3 banky: Moneta Money bank, Česká spořitelna a 

Komerční banka. Bude dále řešeno. 

 

 Další jednání o dětském hřišti se přesouvá na předjaří. Ještě zkusíme sehnat finanční 

podporu ( například z Pardubického kraje nebo PRV). 

 

 Zpomalovací práh před Masaříkovými a u mostu k MŠ se bude projednávat na další 

schůzi. 

  

6/8/2020          Diskuse 

        

  

V Sedlištích dne: 30.9.2020 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

ověřovatelé zápisu                 ………………………       

…................................    


