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Zápis ze zasedání OZ č. 12/ 2019 

konaného dne 18.12. 2019 
 

Místo konání:    Budova OÚ Sedliště 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Jandíková, Janiš 

Přítomni:             Macková, Novák, Kroulík, Štěpánský 

Omluvena :    Mikulecká    

     

Program jednání:   

 

1)  Rozpočtové opatření č.5/2019 

2)  Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o poplatku ze psů 

3)  Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  

4)  Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o poplatku za užívání veřejného prostranství 

5)  Schválení smlouvy na zajištění nakládky, odvozu a likvidace jedlých olejů a tuků 

6) Smlouva o užívání cesty 

7) Směnná smlouva k pozemkům (Rybářství x obec Sedliště) 

8) Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby 

9) Informace k návrhu územního plánu obce 

10) Informace ke stavebním pracem na budově OÚ 

11) Tradiční koledování v kapli 

12) Informace starosty 

 

 

 

1/12/2019 OZ prodiskutovalo Rozpočtové opatření č. 5/2019 a hlasovalo následovně: 

  Pro   6 

 Proti  0 

 Zdržel se  0 

 

Usnesení 1/12/2019: OZ odsouhlasilo Rozpočtové opatření č. 5/2019. 

  

2/12/2019 OZ projednalo obsah Obecně závazné vyhlášky obce Sedliště č. 1/2019 o místním 

poplatku ze psů. Výše poplatku zůstává stejná – 100,-- Kč na 1 psa za kalendářní 

rok. Zastupitelé hlasovali následovně: 

 Pro   6 

 Proti  0 

 Zdržel se  0 

 

Usnesení 2/12/2019:  Zastupitelstvo odsouhlasilo znění Obecně závazné vyhlášky obce Sedliště  

č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.   
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3/12/2019 OZ projednalo obsah Obecně závazné vyhlášky obce Sedliště č. 2/2019 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu. Výše poplatku zůstává stejná – 480,-- na rok za 

1 poplatníka 

 

Zastupitelé hlasovali následovně: 

 Pro   6 

 Proti  0 

 Zdržel se  0 

 

Usnesení 3/12/2019:  Zastupitelstvo odsouhlasilo znění Obecně závazné vyhlášky obce Sedliště  

č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. 

   

4/12/2019       Zastupitelé projednali obsah Obecně závazné vyhlášky č.3/2019 o poplatku za 

užívání veřejného prostranství.  

 

Zastupitelé hlasovali následovně: 

 Pro   5 

 Proti  0 

 Zdržel se  1 

 

Usnesení 4/12/2019:  Zastupitelstvo odsouhlasilo znění Obecně závazné vyhlášky č.3/2019 o 

poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 

5/12/2019 OZ projednali Smlouvu na zajištění nakládky, odvozu a likvidace jedlých olejů a 

tuků. Jedná se o firmu Libor Černohlávek.  Zastupitelé hlasovali o uzavření smlouvy 

následovně: 

Pro   6 

 Proti  0 

 Zdržel se  0 

 

Usnesení 5/12/2019:Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření smlouvy na zajištění nakládky, odvozu a 

likvidace jedlých olejů a tuků s firmou Černohlávek. K jednání pověřen starosta P. 

Novák. 

 

6/12/2019 OZ projednalo Smlouvu o užívání cesty s Rybářstvím Litomyšl – jedná se o cestu, 

kterou by byl zajištěn příjezd k rybníku. Součástí smlouvy bude mapa s vyznačením 

povoleného příjezdu. Dále se bude řešit. 

 

7/12/2019       OZ projednalo Směnnou smlouva k pozemkům mezi obcí Sedliště a Rybářstvím 

Litomyšl. Zastupitelé hlasovali o uzavření smlouvy následovně: 

Pro   6 

 Proti  0 

 Zdržel se  0 
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8/12/2019 OZ projednalo Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby (D35 Litomyšl - Janov) 

Zastupitelé hlasovali o vyjádření souhlasu následovně: 

Pro   3 

 Proti  3 

 Zdržel se  0 

 

Usnesení 8/12/2019:  Zastupitelstvo nepodpořilo Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby. 

 

9/12/2019 Starosta obce poskytl zastupitelům další informace k návrhu územního plánu obce. 

 Územní plán je současně k nahlédnutí na obecním úřadu v úředních hodinách. 

 Ještě je možnost připomínkovat, 27. ledna bude v Litomyšli veřejné projednání ÚP. 

 

10/12/2019 Starosta obce informoval zastupitele o dalším postupu stavebních prací na budově 

OÚ. 

 

11/12/2019 Tradiční koledování v kapli spojené s charitativní sbírkou na pomoc Tomáškovi 

Lněničkovi. Sbírka proběhne pod záštitou Nadačního fondu manželů Pokorných 

z Litomyšle, kasička bude zapečetěna i rozpečetěna na MěÚ Litomyšl.  

 

12/12/2019 OZ projednalo obsah Obecně závazné vyhlášky obce Sedliště č. 4/2019 o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sedliště. 

Zastupitelé hlasovali následovně: 

Pro   6 

 Proti  0 

 Zdržel se  0 

 

Usnesení 12/12/2019: Zastupitelstvo odsouhlasilo znění Obecně závazné vyhlášky obce Sedliště  

č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území 

obce Sedliště. 

 

13/12/2019    Zastupitelstvo obce projednalo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.5.2019 o 

stanovení cen víceprací na stavbě – položkový rozpočet bude upraven podle RTS 

Brno. Zastupitelé hlasovali následovně: 

Pro   5 

 Proti  0 

 Zdržel se  1 

 

 

Usnesení 13/12/2019: Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 

23.5.2019. 
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14/12/2019    Charita Litomyšl požádala o příspěvek na zajištění domácí hospicové péče a na 

          provoz respitní péče ve vile Jindra. Starosta navrhnul částku 5000,-- Kč. 

          Zastupitelé hlasovali následovně: 

          Pro               4 

          Proti             1 

          Zdržel se      1 

 

Usnesení 14/12/2019  Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí finančního daru ve výši 5000,-- Kč. 

 

15/12/2019   UPZSVM nabídl obci  pozemky v k.ú. Sedliště u Litomyšle jdoucí do veřejné dražby. 

                      Zastupitelé se shodli, že nabízené pozemky nejsou pro obec  zajímavé ani k užitku. 

 

 

 

  

         

V Sedlištích dne: 18.12. 2019 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

ověřovatelé zápisu                 ………………………      …………………………….. 

  


