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Zápis ze zasedání OZ č. 7 / 2022 

konaného dne 10. 8. 2022 

 

 
Místo konání:    kancelář obecního úřadu 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Kroulík, Janiš 

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

 

 

     

Program jednání:   
 

1. Výběrové řízení na zhotovitele stavby (garáž pro hasičské auto) 

2. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 

3. Sponzorský dar TJ Sokol Sedliště 

4. Informace starosty 

5. Diskuze 

 

 

1/7/2022         Obecní zastupitelstvo bylo starostou pověřeno provedením výběru nabídek 

k realizaci stavby garáže pro hasičské auto. Byly osloveny 3 firmy, které předložily 

k 9.8.2022 své nabídky. U nabídek byla zkontrolována úplnost nabídek podání a 

nebyly shledány žádné nedostatky. Byly dodány nabídky od těchto firem: 

 SAPA LP.J. spol. s.r.o, Dráby, Vysoké Mýto 

 Josef Kroulík, Sedliště  

 Střešní izolace, Dolní Sloupnice 

                       Zápis posouzení nabídek je samostatným dokumentem a pro zájemce o nahlédnutí je 

součástí VŘ, uloženého v kanceláři obecního úřadu. 

  

Usnesení 1/7/2022 : OZ vybralo za zhotovitele stavby firmu Josef Kroulík, která zvítězila ve 

výběrovém řízení. Starosta byl pověřen podepsáním Smlouvy o dílo. 

  

2/7/2022 Obecní zastupitelstvo se seznámilo se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohody o umístění stavby mezi obcí Sedliště a ČEZ Distribuce 

a.s. a hlasuje následovně 

 Pro:  6 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 2/7/2022: OZ odsouhlasilo znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby. OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy 

 



Obecní úřad Sedliště 

Sedliště 46, 57001 Litomyšl 

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

 

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

 

Zápis ze zasedání OZ č.7/2022 

konaného dne 10.8.2022   str. 2 z 2 

 

 

 

3/7/2022 Obecní zastupitelstvo projednalo sponzorský dar TJ Sokol Sedliště za realizaci sběru 

starého železa ve výši 6000,-- Kč 

                        OZ hlasuje následovně: 

 Pro:  6 

 Proti:   0 

 Zdržel se:        0 

 

Usnesení 3/7/2022:  OZ odsouhlasilo sponzorský dar TJ Sokol Sedliště ve výši  6000,-- Kč. 

  

4/7/2022        Informace starosty 

 

                      

                      

  

  

             

 

  

V Sedlištích dne: 10.8.2022 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

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


