Obecní úřad Sedliště
Sedliště 46, 57001 Litomyšl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze zasedání OZ č. 13/2018
konaného dne 19. 12. 2018
Místo konání:
Čas konání:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Nepřítomni:

Budova OÚ Sedliště
18.00 hod
Janiš, Štěpánský
Janiš, Macková, Novák, Štěpánský, Kroulík, Jandíková
Valičková

Program jednání:
1) Rozpočet obce na rok 2019
2) Schválení rozpočtového výhledu obce
3) Rozpočet MŠ Sedliště na rok 2019
4) Schválení rozpočtového výhledu MŠ Sedliště
5) Inventura majetku obce za rok 2018
6) Projednání smlouvy obce s ŘSD ČR ohledně účelových komunikací u D35
7) Projednání Smlouvy o dílo na zpracování územního plánu
8) Schválení strategického rozvojového dokumentu
9) Podání žádosti o dotaci na MMR (DT5 – rekonstrukce a přestavba veřejných budov)
10) Rozpočtové opatření č.4/2018
11) Vánoční koledování v kapli
12) Balíčky – vánoce 2018
13) Změna nájemného.
14) Diskuze.
1/13/2018

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet obce na rok 2019 ve výši 3 203 400 Kč a
hlasuje o jeho schválení:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2019.

2/13/2017

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2019 až
2021 a hlasuje o jeho schválení:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled obce na roky 2019 až
2021.

3/13/2018

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet MŠ Sedliště na rok 2019 ve výši
1 980 000,-- Kč a hlasuje o jeho schválení:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
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----------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet MŠ Sedliště na rok 2019.
4/13/2018

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtový výhled MŠ Sedliště a hlasuje o
jeho schválení
pro
6
proti
0
zdržel se
0
Usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo rozpočtový výhled MŠ

Sedliště

5/13/2018

Obecní zastupitelstvo projednalo komise na r. 2018:
Předseda IK: Vít Janiš …………………………
Školka
Obecní úřad,
obchod, knihovna
SDH

Macková Vlasta
Jandíková Vladimíra
Žaneta Valičková
Vít Janiš
Novák Pavel
Kroulík Josef

Hlasování o sestavení komise:
pro:
6
proti:
0
zdržel se:
0
Usnesení: Zastupitelstvo schválilo návrh na složení inventarizační komise na rok 2018.

6/13/2018

Zastupitelstvo projednalo smlouvu obce a ŘSD ČR o zajištění přípravy a realizace
objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících
přípravou a realizací stavby D35 Džbánov Litomyšl. Jedná se o komunikace ze
zpevněné konstrukce vozovky s asfaltovým povrchem v celkové šíři 3,5 m.
Zastupitelstvo hlasuje:
Pro
4
Proti
1 (Kroulík)
Zdržel se
1
Usnesení: Zastupitestvo odsouhlasilo smlouvu s ŘSD ČR .

7/13/2018

Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o dílo na zpracování územního plánu s firmou
A-projekt Pardubice s.r.o. ( zastoupený Ing. arch. Pavlem Tománkem) a hlasuje:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
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----------------------------------------------------------------------------------------------------Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o dílo na zpracování územního plánu.
8/13/2018

Zastupitelstvo obce projednalo strategický rozvojový dokument obce – máme platný
Program obnovy vesnice schválený do roku 2020, ve kterém je mimo jiné projekt na
rekonstrukci obecního úřadu, revitalizace parku naproti obecnímu úřadu, noví členové
zastupitelstva byli seznámeni s obsahem dokumentu.

9/13/2018

Podání žádosti o dotaci na MMR ( DT5- rekonstrukce a přestavba veřejných budov)
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plánovaným podáním žádosti na MMR – na
rekonstrukci a přestavbu budovy – podáme žádost v co nejkratším termínu, v předjaří
budeme realizovat výběrové řízení na zhotovitele a v případě úspěšného výsledku
dotace začít v létě 2019 realizovat. Zastupitelstvo hlasuje:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
obce Sedliště.

10/13/2018

Rozpočtové opatření č. 4/2018 – přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu.
Obecní zastupitelstvo hlasuje pro jeho schválení:
pro
6
proti
0
zdržel se
0
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.4/2018 .

11/13/2018

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno, že dne 22. 12. 2018 v 17:30 se bude konat
tradiční vánoční koledování v kapli sv.Michaela.

12/13/2018

Balíčky - Vánoce 2018 zastupitelé osobně popřejí deseti nejstarším spoluobčanům.

13/13/2018

Nájemné obecního bytu – zastupitelstvo prodiskutovalo návrh místostarostky Mackové
na úpravu výše nájemného v obecním bytě. Navrhovaná částka činí 5 000,- Kč
měsíčně.
Protinávrh starosty Nováka je částka 3 500 ,--Kč měsíčně.
Zastupitelstvo hlasuje pro návrh místostarostky ( částku 5000,--)
pro
5
proti
1 (Novák)
zdržel se
0
Usnesení : Zastupitelstvo odsouhlasilo navýšení nájemného od 1.4.2019. Bude
vypracována nová nájemní smlouva.

14/13/2018

Diskuze.
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V Sedlištích dne: 19.12.2018

starosta obce
zápis zpracoval:

………………………
………………………

ověřovatelé zápisu

………………………
………………………
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