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Zápis ze zasedání OZ č. 5 / 2022 

konaného dne 15. 6. 2022 

 
Místo konání:    kancelář obecního úřadu 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Mikulecká, Štěpánský 

Přítomni:             Macková, Novák, Štěpánský, Mikulecká, Kroulík 

Omluven:    Janiš 

 

     

Program jednání:   
 

1. Závěrečný účet obce za rok 2021 

2. Závazné stanovisko  ke kácení dřevin ( okolo silnice do Bohuňovic) 

3. Volby do zastupitelstev obcí 2022 (stanovení počtu zastupitelů obce) 

4. Anenské sousedské posezení 

5. Informace starosty 

6. Diskuze 

 

 

1/5/2022 Obecní zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce za rok 2021 a Zprávu KÚ Pa 

kraje o výsledku hospodaření obce v roce 2021, hlasuje o jeho odsouhlasení: 

 Pro:  5 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 1/5/2022: OZ  odsouhlasilo Závěrečný účet obce za rok 2021. Zastupitelstvo obce 

schvaluje: 

 – Zprávu KÚ Pardubického kraje ze dne 27.5.2022 včetně výsledků hospodaření 

obce za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodaření obce za rok 2021 

bez výhrad. 

- Účetní závěrku za rok 2021 

- Závěrečný účet obce za rok 2021 

    

2/5/2022 Obecní zastupitelstvo projednalo Závazné stanovisko ke kácení dřevin (kolem 

silnice na Bohuňovice a na parcelách 502/1, 688/5, 500/5, 405,407/3,11/7 v rámci 

stavby D-35 3507 Litomyšl –Janov. Firma Valbek požaduje souhlas obce s kácením 

dřevin podle dendrologického průzkumu  

Pro:  5 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 
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Usnesení 2/5/2022: OZ odsouhlasilo závazné stanovisko ke kácení dřevin s podmínkou, že 

s kácením bude souhlasit také majitel pozemku. 

 

 

3/5/2022 Obecní zastupitelstvo prodiskutovalo přípravu na volby do zastupitelstev obcí a 

stanovilo počet zastupitelů pro další volební období na sedm . 

 Pro:  5 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 3/5/2022: OZ odsouhlasilo počet zastupitelů v OZ Sedliště na sedm. 

 

  

4/5/2022          Anenské sousedské posezení – zastupitelstvo zve své spoluobčany na tradiční 

sousedské posezení, které se bude konat v sobotu 23. července na hřišti v Močidlech. 

  

  

5/5/2022        Informace starosty: 

   

  Sbor dobrovolných hasičů zahájil demolici objektu garáží v areálu MŠ. 

 Vyzýváme spoluobčany, kteří by se chtěli zapojit do práce v zastupitelstvu obce, aby  

 se zastavili v úředních hodinách na obecním úřadě a informovali se. 

 

 

  

V Sedlištích dne: 15. 6. 2022 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

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


