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Zápis ze zasedání OZ č. 4/2018 

konaného dne 21. 3. 2018 
 

Místo konání:   Budova OÚ Sedliště 

Čas konání:   18:30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Štěpánský, Macková 

Přítomni:             Macková, Nováková, Novák, Štěpánský, Kroulík 

Nepřítomni:  Janišová 

  

Program jednání:    
1) Žádost MŠ Sedliště o převedení kladného hospodářského výsledku do fondů. 

2) Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu 

Pardubice. 

3) Žádost Českého svazu včelařů o poskytnutí finančních prostředků formou individuální 

dotace. 

4) Žádost MX Sedliště o finanční příspěvek na pořádání motokrosu a soustředění. 

5) Informace starosty. 

6) Diskuze. 

   
1/4/2018 Zastupitelstvo obce projednalo žádost MŠ Sedliště o převedení kladného 

                        hospodářského výsledku za rok 2017 v celkové výši 58.685,21 Kč do fondů MŠ  

            takto:  

Fond odměn MŠ Sedliště 20.000,00 Kč  

Rezervní fond MŠ Sedliště 38.685,21 Kč 

                        a hlasuje pro: 

pro  5   

  proti  0   

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost MŠ Sedliště o převedení kladného 

            hospodářského výsledku za rok 2017 v celkové výši 58.685,21 Kč do fondu odměn  

            MŠ a rezervního fondu MŠ. 
 
2/4/2018 Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o sdružování prostředků na nákup 

                       výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice a hlasuje pro: 

pro  5   

  proti  0   

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o sdružování prostředků na nákup 

výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice s částkou 2,- Kč na obyvatele. 

   

3/4/2018 Zastupitelstvo obce projednalo žádost Českého svazu včelařů o poskytnutí  

                       finančních prostředků formou individuální dotace a hlasuje pro: 

  pro  Novák, Nováková, Macková, Kroulík 

  proti  0 

  zdržel se Štěpánský 
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Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost Českého svazu včelařů o poskytnutí  

finančních prostředků formou individuální dotace ve výši 1000,-Kč. 

                          

4/4/2018 Zastupitelstvo obce projednalo žádost MX Sedliště o příspěvek na pořádání 

                        motokrosu a soustředění MX Sedliště a hlasuje pro: 

pro  Novák, Nováková 

  proti  Macková, Kroulík, Štěpánský 

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo příspěvek na pořádání motokrosu a  

soustředění MX Sedliště. 

                         

5/4/2018 Informace starosty.  

  Zastupitelstvo obce projednalo žádost SDH Sedliště-ženského družstva o  

                        příspěvek na nákup sportovních dresů v částce 3.500,-Kč a hlasuje pro: 

pro  Novák, Nováková, Kroulík, Štěpánský 

  proti  0 

  zdržel se Macková 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost SDH Sedliště-ženského družstva o  

příspěvek na nákup sportovních dresů v částce 3.500,-Kč. 

 

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Sedliště 

za rok 2017 a hlasuje pro: 

pro  5 

  proti  0 

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ 

Sedliště za rok 2017. 

  

6/4/2018 Diskuze. 

 

 

V Sedlištích dne: 21. 3. 2018 

 

starosta obce    ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

 

ověřovatelé zápisu                 ……………………… 

     ……………………… 


