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Zápis ze zasedání OZ č. 4 / 2022 

konaného dne 18. 5. 2022 

 
Místo konání:    kancelář obecního úřadu 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Mikulecká, Kroulík 

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

Omluveni:     

 

 

     

Program jednání:   
 

1. Aktuální informace ke stavbě garáže pro hasičské auto 

2. Aktuální informace k MŠ Sedliště 

3. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti s firmou Energomontáže Votroubek 

s.r.o. 

4. Volby do zastupitelstev obcí  

5. Informace starosty 

6. Diskuze 

 

 

1/4/2022       Probíhají jednání mezi stavebním úřadem a investorem – konečně máme povolení 

demolice stávajícího objektu, je nutné ho vyklidit a rozebrat. Stavební dokumentace 

je ve finální fázi, tudíž se bude moci co nejdřív začít. 

   

2/4/2022 Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno o aktuální situaci v MŠ – proběhl zápis 

nových dětí na rok 2022/2023, je navýšena kapacita MŠ na 28 dětí a musí se doplnit 

(dokoupit) matrace na spaní, úložné prostory pro matrace, jídelní nábytek, několik 

sad jídelního nádobí, police na hrníčky do třídy i několik poliček na odkládání oděvů 

v šatně. Obec toto nové vybavení školce uhradí ve výši 50.000,- Kč 

                         

   

3/4/2022      OZ se seznámilo s obsahem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

s firmou Energomontáže Votroubek s.r.o. , týkajících se pozemků parc.č. 28/7, 28/8, 

47/1, 50/2, 52/1, 593/1, 602,603/ a 606/1 v k.ú. Sedliště u Litomyšle a hlasuje 

následovně. 

                        Pro:  6 

  Proti:  0 

             Zdržel se: 0 

 

Usnesení 3/4/2022: OZ odsouhlasilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene a pověřuje 

starostu Pavla Nováka jejím podpisem. 
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4/4/2022       Volby do zastupitelstev obcí – vyzýváme spoluobčany, kteří by měli zájem o 

spolupráci v obecním zastupitelstvu, nechť se dostaví na obecní úřad pro bližší 

informace. Obec bude potřebovat nové kandidáty na zastupitele. 

 

5/4/2022       Informace starosty 

 

                     Plánuje se výměna zdrojů veřejného osvětlení kolem páteřní sedlišťské komunikace. 

                     Do října se musí zrealizovat rekonstrukce místní komunikace od MŠ k domu  

                     Kučerových. 

                      

  

  

             

 

  

V Sedlištích dne: 18.5.2022 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

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


