
Obecní úřad Sedliště 

Sedliště 46, 57001 Litomyšl 

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

 

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

 

Zápis ze zasedání OZ č.8/2022 

konaného dne 14. 9. 2022   str. 1 z 2 

 

 

 

Zápis ze zasedání OZ č. 8 / 2022 

konaného dne 14. 9. 2022 

 
Místo konání:    kancelář obecního úřadu 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Kroulík, Janiš 

Přítomni:             Macková, Novák, Janiš, Kroulík, Mikulecká 

Omluveni:    Štěpánský 

 

 

     

Program jednání:   

 

1. Žádost o pronájem pozemku Bock 

2. Žádost o pronájem pozemku Janiš 

3. Rozpočtové opatření č. 2/2022 

4. Den otevřených dveří MŠ Sedliště 

5. Informace starosty 

6. Diskuze 

 

 

1/8/2022       OZ projednalo žádost Matěje Bocka o pronájem části pozemku 11/3. Podle OZV obce 

Sedliště č.3/2019 není možné pronajmout veřejné prostranství, ale může být 

vyčleněno trvalé parkovací místo podle podmínek zmíněné vyhlášky. 

    

2/8/2022        OZ projednalo žádost Víta Janiše o pronájem části  pozemku 660/5. OZ přesouvá 

řešení na následující schůzi OZ. 

 

 

3/8/2022 Obecní zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.2/2022, obsahově se týká 

dotace na opravu místní komunikace, převodů do pokladny, finančních darů obce 

spolkům a dalších změn v původním rozpočtu . OZ hlasuje následovně: 

 

 Pro:  6 

 Proti:   0 

 Zdržel se:        0 

 

Usnesení 3/8/2022:  OZ odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 2/2022. 

  

4/8/2022      Ve dnech 7. a 8. října 2022 proběhnou Dny otevřených dveří v Mateřské škole 

Sedliště, konají se u příležitosti 50. výročí  vzniku MŠ v obci. Občané budou blíže 

informování prostřednictvím plakátů. 
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5/8/2022       Informace starosty 

                       Obec převzala vypracovanou studii na vybudování kanalizace v obci. Na novém 

zastupitelstvu bude vyhodnotit možnosti a vybrat nejvhodnější variantu řešení. 

  

Hasiči Sedliště převzali záštitu nad organizací posvícenské zábavy , která se bude 

konat v sobotu 8. října. Hudební produkce bude Vepřo-knedlo s Dádou. Sledujte 

plakáty. 

 

 Starosta poděkoval všem zastupitelům za dosavadní práci pro obec. 

 

   

  

V Sedlištích dne: 14. 9. 2022 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

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


