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Zápis ze zasedání OZ č. 6/2018 

konaného dne 23. 5. 2018 
 

Místo konání:   Budova OÚ Sedliště 

Čas konání:   18:30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Macková, Štěpánský 

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

Nepřítomni:   

  

Program jednání:    
1) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova. 

2) Volby do zastupitelstev obcí-počet členů OZ. 

3) Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. 

4) Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR. 

5) Schválení návrhu zadání územního plánu obce Sedliště.  

6) Výběr zpracovatelů územního plánu. 

7) Odsouhlasení finančního daru pro Sokol Sedliště na obnovu travního porostu na hřišti v 

Močidlech. 

8) Výběr zhotovitele pasportu komunikací. 

9) Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Sedliště. 

10) Informace o uzavření MŠ v době hlavních prázdnin. 

11) Informace starosty  

12) Diskuze. 
 

1/6/2018 Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 170.000,-Kč 

                          z Programu obnovy venkova na akci „Veřejné osvětlení“ a hlasuje pro: 

pro  6   

  proti  0   

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 170.000,-Kč 

z Programu obnovy venkova na akci „Veřejné osvětlení“.  

 

2/6/2018 Zastupitelstvo obce projednalo Volby do zastupitelstev obcí-zda se bude měnit  

                          stávající počet členů OZ a hlasuje pro počet 7 členů OZ: 

pro  6  

  proti  0 

  zdržel se 0 

Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo počet 7 členů OZ. Termín voleb: 5. - 6. 10. 2018. 

                                                   

3/6/2018 Zastupitelstvo obce projednalo žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční podporu a  

                          hlasuje pro poskytnutí finanční podpory ve výši 2.000,-Kč: 

  pro  0 

  proti  Nováková, Kroulík, Štěpánský 

  zdržel se Macková, Janišová, Novák 

                          Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční  

                          podporu ve výši 2.000,-Kč. 

 

4/6/2018 Zastupitelstvo obce projednalo žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně 
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                          postižených dětí v ČR se sídlem v Prostějově o finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč a  

                          hlasuje pro: 

  pro  Novák 

  proti  Janišová, Nováková, Kroulík, Štěpánský 

  zdržel se Macková 

                          Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč pro  

                          Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. 

 

5/6/2018 Zastupitelstvo obce projednalo návrh zadání územního plánu obce Sedliště  

                          a hlasuje pro: 

pro  Novák, Nováková, Macková, Janišová 

  proti  Kroulík 

  zdržel se Štěpánský 

                          Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo návrh zadání územního plánu obce Sedliště. 

 

6/6/2018 Zastupitelstvo obce projednalo výběr zpracovatelů územního plánu. Starosta obce zajistí  

                          kontakty pro výběr potencionálních zpracovatelů. 

 

7/6/2018 Zastupitelstvo obce projednalo finanční dar pro Sokol Sedliště na obnovu travního 

                          porostu na hřišti v Močidlech ve výši 10.000,-Kč a hlasuje pro: 

pro  6 

  proti  0 

  zdržel se 0 

                          Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar pro Sokol Sedliště na obnovu 

                          travního porostu na hřišti v Močidlech ve výši 10.000,-Kč. 

 

8/6/2018 Zastupitelstvo obce projednalo výběr zhotovitele pasportu komunikací. Zastupitelstvo obce 

                          se dohodlo oslovit p. Frice (firma NF-Energy). 

 

9/6/2018 Zastupitelstvo obce projednalo žádost ředitelky MŠ Sedliště o povolení výjimky 

                          z počtu dětí v MŠ Sedliště na počet 25 dětí a hlasuje pro: 

pro  6 

  proti  0 

  zdržel se 0 

                          Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo žádost ředitelky MŠ Sedliště o povolení  

                          výjimky z počtu dětí v MŠ Sedliště na počet 25 dětí. 

 

10/6/2018 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o uzavření MŠ v době hlavních 

                          prázdnin od 16. 7. – 24. 8. 2018. 

                       

11/6/2018 Informace starosty. 

           

12/6/2018 Diskuze. 

 

V Sedlištích dne: 23. 5. 2018 

starosta obce    ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

 

ověřovatelé zápisu                 ……………………… 

     ……………………… 


