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Zápis ze zasedání OZ č. 3/2017 

konaného dne 22. 3. 2017 
 

Místo konání:   Budova OÚ Sedliště 

Čas konání:   18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Macková, Kroulík 

Přítomni:             Janišová, Macková, Nováková, Novák, Štěpánský, Kroulík 

Nepřítomni:  

  

Program jednání:    
1) Rozpočtové opatření č. 1/2017 - Avízo pro změnu rozpočtu obce. 

2) Žádost MŠ Sedliště o převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ. 

3) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí-D35 Džbánov-

Litomyšl. 

4) Informace starosty. 

5) Diskuze. 

   
1/3/2017 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s tím, že Rozpočtové opatření č. 1/2017 - Avízo  

                        pro změnu rozpočtu obce nemusí být, jelikož se jedná o účelovou neinvestiční  

                        dotaci z MŠMT v rámci programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 

2/3/2017 Zastupitelstvo obce projednalo žádost MŠ Sedliště o převedení hospodářského 

                       výsledku v celkové výši 11.673,63 Kč do rezervního fondu MŠ a hlasuje pro: 

pro  6   

  proti  0   

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost MŠ Sedliště o převedení 

            hospodářského výsledku v celkové výši 11.673,63 Kč do rezervního fondu MŠ. 

 

3/3/2017 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci 

                        pro územní rozhodnutí-D35 Džbánov-Litomyšl. 

Usnesení: Zastupitelstvo obce nehlasovalo o žádosti o vyjádření k projektové 

                        dokumentaci pro územní rozhodnutí-D35 Džbánov-Litomyšl, z důvodu  

                        nedostatečných informací k projektové dokumentaci. 

 

4/3/2017 Informace starosty.  

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku příspěvkové 

                        organizace MŠ za rok 2016 a hlasuje pro: 

pro  6 

  proti  0 

  zdržel se 0 

 Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ 

            za rok 2016. 
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  Zastupitelstvo obce projednalo 2 návrhy rozšíření garáže pro hasičské auto. 

 

5/3/2017 Diskuze. 

 

V Sedlištích dne: 22. 3. 2017 

 

starosta obce    ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

 

ověřovatelé zápisu                 ……………………… 

     ……………………… 


