
Obecní úřad Sedliště 

Sedliště 46, 57001 Litomyšl 

                        ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zápis ze zasedání OZ č.3/2022 

konaného dne 20. 4. 2022   str. 1 z 2 

 

 

 

Zápis ze zasedání OZ č. 3 / 2022 

konaného dne 20. 4. 2022 

 
Místo konání:    kancelář obecního úřadu 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Kroulík, Janiš 

Přítomni:             Macková, Novák, Janiš, Kroulík 

Omluveni:    Štěpánský, Mikulecká 

 

 

     

Program jednání:   
 

1. Aktuální informace ke stavbě garáže pro hasičské auto 

2. Rozpočtové opatření č. 1/2022 

3. Aktuální informace k MŠ Sedliště 

4. Kronika obce za rok 2021 

5. Informace starosty 

6. Diskuze 

 

 

1/3/2022       Zatím probíhá jednání mezi stavebním úřadem a investorem – čekáme na povolení 

demolice. 

    

2/3/2022 Obecní zastupitelstvo se seznámilo s Rozpočtovým opatřením č. 1/2022 a hlasuje 

následovně 

 Pro:  4 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 2/3/2022: OZ odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 1/2022. 

 

 

3/3/2022 Obecní zastupitelstvo jednalo o aktuální situaci v MŠ – na pracovní pozici končí 

kuchařka, účetní i učitelka. Současné vedení MŠ Sedliště má zajištěný nový 

personál, účetnictví MŠ převezme firma, která dělá účetnictví obci. 

 Dále se prodiskutovala plánovanou rekonstrukci v MŠ, řešilo se, zda v etapách nebo 

celkově, jaké stavební materiály,… 

                        OZ hlasuje o uzavření smlouvy na vedení účetnictví MŠ následovně: 

 Pro:  4 

 Proti:   0 

 Zdržel se:        0 
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Usnesení 3/3/2022:  OZ odsouhlasilo plán uzavřít smlouvu o vedení účetnictví MŠ , podpisem je 

pověřen starosta Pavel Novák. 

  

4/3/2022      OZ se seznámilo s obsahem zápisu do kroniky obce za rok 2021 a hlasuje následovně. 

                        Pro:  4 

  Proti:  0 

             Zdržel se: 0 

 

Usnesení 4/3/2022: OZ odsouhlasilo znění zápisu do kroniky obce za rok 2021. 

 

5/3/2022       Informace starosty 

 

                     Starosta pozitivně zhodnotil Velikonoční sousedské posezení, účast byla hojná, nálada 

                     veselá, ohlasy návštěvníků dobré, tak můžeme v nové tradici za rok pokračovat. 

                      

  

  

             

 

  

V Sedlištích dne: 20.4.2022 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

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


