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Zápis ze zasedání OZ č. 1 / 2020 

konaného dne 22.1.2020 

 
Místo konání:    klubovna „Stodola“ 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Mikulecká, Janiš 

Přítomni:             Macková, Novák, Štěpánský, Kroulík, Janiš, Jandíková, Mikulecká 

     

Program jednání:   

 

1) Žádost o finanční podporu TJ Sokol Sedliště 

2) Žádost o finanční podporu SDH Sedliště 

3) Žádost o finanční podporu MX Sedliště 

4) Aktuální stav rekonstrukce budovy OÚ 

5) Změna režimu úředních hodin OÚ Sedliště 

6) Inventarizace majetku obce v roce 2019 

7) Plán veřejnosprávních kontrol v roce 2020 

8) Informace starosty 

 

 

 

 

1/1/2020 Obecní zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Sedliště o finanční podporu v roce 

2020 ve výši 32 000 Kč a hlasuje pro jeho odsouhlasení: 

 Pro:  7 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 1/1/2020: OZ  odsouhlasilo poskytnutí finanční podpory pro TJ Sokol Sedliště ve výši 32 

000,-- Kč. 

    

2/1/2020 Obecní zastupitelstvo projednalo žádost SDH Sedliště o finanční podporu na činnost 

spolku v roce 2020 ve výši  15 500,-- Kč a hlasuje pro jeho odsouhlasení: 

 Pro:  7 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 2/4/2019: OZ odsouhlasilo poskytnutí finanční podpory pro SDH Sedliště ve výši. 

 

 

 

3/1/2020 Obecní zastupitelstvo projednalo žádost MX Sedliště o finanční podporu na činnost 

v roce 2020 ve výši 2000,--a hlasuje pro jeho odsouhlasení: 
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 Pro:  6 

  Proti:  1 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 3/1/2020: OZ odsouhlasilo poskytnutí finanční podpory pro MX Sedliště ve výši 2000,--. 

 

  

4/1/2020      Aktuality z rekonstrukce budovy obecního úřadu – Zastupitelstvo bylo seznámeno 

s novým položkovým rozpočtem stavby – vícepráce x méněpráce . Seznam prací 

bude prokonzultován se stavebním dozorem na následujícím kontrolním dnu. 

 

 

5/1/2020       Změna režimu úředních hodin :       Starosta obce sděluje zastupitelům a občanům, 

že byl 16.1.2020 provoz kanceláře na čp. 46 ukončen až do dokončení stavby 

budovy. Chod úřadu bude v upraveném režimu pokračovat  v čp. 71.Obyvatelé se 

mohou na starostu (724 880 007) a místostarostku  ( 724 880 005) obracet 

telefonicky každou středu mezi 17:00 – 20:00,  osobní jednání je možné v době 

konání schůzek zastupitelstva v klubovně ve Stodole.  Další informace obdrží 

obyvatelé jednotlivě do schránek. 

 

 

6/1/2020 Obecní zastupitelstvo projednalo inventarizaci majetku obce za rok 2019 a 

prokonzultovalo vyřazené položky.  

  

 

7/1/2020 Obecní zastupitelstvo projednalo Plán veřejnosprávních kontrol a bude řešeno na 

následujícím SOZ. 

  

 

8/1/2020 Informace starosty 

   

  

V Sedlištích dne: 22.1.2020 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

ověřovatelé zápisu                 ………………………       


