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Zápis ze zasedání OZ č. 3/2018 

konaného dne 14. 2. 2018 
 

Místo konání:   Budova OÚ Sedliště 

Čas konání:   18:30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Macková, Štěpánský 

Přítomni:             Macková, Nováková, Novák, Štěpánský, Kroulík 

Nepřítomni:  Janišová 

  

Program jednání:    
1) Žádost ředitelky MŠ o provedení nátěrů vnitřních dveří a zárubní v MŠ. 

2) Žádost S. Pechancové o proplácení nákladů na el.energie v prodejně v Sedlištích. 

3) Žádost Domova pro seniory Sloupnice o příspěvek na poskytovanou sociální službu 

Sábelové Boženě. 

4) Česká asociace odpadového hospodářství-projednání-informace k riziku navýšení 

nákladů za odpadové hospodářství obcí. 

5) Rozpočtové opatření č. 1 – Volby prezidenta 2018. 

6) Informace starosty. 

7) Diskuze. 

   
1/3/2018 Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitelky MŠ o provedení nátěrů vnitřních 
                        dveří a zárubní a hlasuje pro:  

pro  5 

  proti  0 

  zdržel se 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost ředitelky MŠ o provedení nátěrů 

                        vnitřních dveří a zárubní. Předseda stavební komise osloví firmy, které by tyto práce  
                        mohly vykonat.  

  
2/3/2018 Zastupitelstvo obce projednalo žádost S. Pechancové o proplácení nákladů na 

elektrické energie v prodejně v Sedlištích a hlasuje pro: 

  pro  Novák, Nováková, Kroulík, Štěpánský 

  proti  0 

  zdržel se Macková 

 Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost S. Pechancové o proplácení nákladů 

na elektrické energie v prodejně v Sedlištích za těchto podmínek: vyúčtování 

elektrické energie bude přepsáno na obec od 1. 6. 2018, obec bude hradit elektrické 

energie od tohoto data. Obec připraví podklady k žádosti o dotaci na provoz 

obchodu. 

   

3/3/2018 Zastupitelstvo obce projednalo žádost Domova pro seniory Sloupnice o příspěvek na 

                       poskytovanou sociální službu Sábelové Boženě a hlasuje pro: 

  pro  Novák, Nováková, Macková, Kroulík 

  proti  0 

  zdržel se Štěpánský 
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Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost Domova pro seniory Sloupnice o  

příspěvek na poskytovanou sociální službu Sábelové Boženě, ve výši 5.000,-Kč. 

 

4/3/2018 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s možnými riziky navýšení nákladů za  

                        odpadové hospodářství obcí od České asociace odpadového hospodářství. 

                          

5/3/2018 Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 1 – Volby prezidenta 2018 a 

                        hlasuje pro: 

pro  5 

  proti  0 

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1 – Volby prezidenta 

2018. 

                         

6/3/2018 Informace starosty.  

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi hasičů, týkajících se hasičské 

zbrojnice. Předseda stavební komise projedná s projektantem požadavky hasičů a ve   

spolupráci s HZS Svitavy se bude pokračovat s realizací projektové dokumentace.  

 

  Zastupitelstvo obce projednalo Plán preventivně výchovné činnosti v oblasti požární  

                        ochrany na rok 2018 a hlasuje pro:  

pro  5 

  proti  0 

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Plán preventivně výchovné činnosti 

v oblasti požární ochrany na rok 2018. 

 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vývojem činností pro rozšíření veřejného 

osvětlení v obci Sedliště. 

 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o stavu akcií ČSAD Ústí nad  

Orlicí, a. s. 

 

7/3/2018 Diskuze. 

 

 

V Sedlištích dne: 14. 2. 2018 

 

starosta obce    ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

 

ověřovatelé zápisu                 ……………………… 

     ……………………… 


