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Zápis ze zasedání OZ č. 8 2019 

konaného dne 24. 7. 2019 
 

Místo konání:    Budova OÚ Sedliště 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Valičková, Štěpánský 

Přítomni:             Macková, Novák, Štěpánský, Kroulík, Valičková 

Omluveni :    Janiš, Jandíková 

     

Program jednání:   

1) Vyjádření k propojení obcí Sedliště – Bohuňovice stezkou pro chodce 

2) Žádost HBH projekt 

3) Připomínky k návrhu Územního plánu obce 

4) Žádost o odkoupení pozemku 

5)   Pozvání na tradiční sousedské posezení  

6)   Informace starosty 

7)   Diskuse 

 

 

1/8/2019 Obecní zastupitelstvo prodiskutovalo možnost propojení obcí Sedliště a Bohuňovice 

stezkou pro chodce, případně stezkou pro chodce a cyklisty. OZ rozhodlo začlenit 

stezku do připravovaného územního plánu obce a hlasuje pro její začlenění do ÚP 

 Pro:  5 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 1/8/2019: . Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo začlenění stezky pro chodce a cyklisty do 

připravovaného územního plánu obce Sedliště. 

    

2/8/2019 Starosta seznámil zastupitele OZ  s žádostí HBH projekt ohledně tělesa dálnice D35 

(žádost o vyjádření k dokumentaci k územnímu rozhodnutí) , OZ hlasuje 

následovně: 

 Pro:  3 

 Proti:  1 

 Zdržel se: 1 

 

Usnesení 2/8/2019: OZ odsouhlasilo dokumentaci firmy HBH projekt pro územní rozhodnutí pro 

D35 v úseku Litomyšl – Janov 1.etapa. 

 

3/8/2019        OZ projednalo vyjádření ZOD Sedliště (požadavek na rozšíření zóny zemědělské 

výroby), požadavek Rybářství Litomyšl ( rozšíření rybníka směrem k obci), 

požadavek Zdeňka Hurycha st. (parcela č. 405 na smíšené využití venkovského 

typu), požadavek obce (parcely č. 84/1 a 85 na zeleň veřejně přístupná), požadavek 
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Dany Štěpánské (parcela č. 360/2 na SV), obec Sedliště ( do tělesa komunikace 

637/1 začlenit stezku pro chodce a cyklisty). 

 

Usnesení 3/8/2019 : OZ projednalo připomínky k připravovanému územnímu plánu a předá je 

zpracovateli. 

 

4/8/2019 Žádost o odkoupení částí  pozemků č. 380 / 1 a 381/1 v k.ú. Sedliště u Litomyšle – 

zastupitelé projednali žádost Rybářství Litomyšl o odkoupení části pozemků 

z důvodu majetkoprávních vztahů. Jednání bude pokračovat, pověřen k dalšímu 

jednání starosta obce p. Novák. 

 

 

 

5/8/2019 Zastupitelstvo srdečně zve spoluobčany na tradiční Sousedské posezení , které se 

koná v sobotu 27.7.2019. Pro děti je připraven zábavní program od 15:00 hodin.  

 

 

6/8/2019 Informace starosty  

 Starosta informoval zastupitele o nabídce firmy ZIREK.CZ, která nabízí začlenění 

obce do projektu o povědomí svitavského regionu. Jedná se o propagaci regionálních 

produktů pro děti – poznávací omalovánky , bude realizován region Svitavsko. 

Publikace má vyjít koncem roku 2019. Další možnosti využití jsou v jednání. 

 

 Projednání Smlouvy s Mikroregionem Litomyšlsko na finanční podporu na údržbu 

veřejné zeleně  OZ hlasuje následovně: 

 Pro:  5 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 6/8/2019 : OZ odsouhlasilo uzavření smlouvy s Mikroregionem Litomyšlsko na podporu 

obnovy veřejných prostranství. 

 

7/8/2019 Diskuse 

 Pan Václav Sedláček přednesl dotaz na Plán rozvoje vodovodu a kanalizace obce. 

Obec patrně nemá doposud tento plán vypracován, bude se řešit ve spolupráci 

s vodoprávním úřadem. 

  

        

  

V Sedlištích dne: 24.7. 2019 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

ověřovatelé zápisu                 ………………………       

…................................    


