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

Zápis ze zasedání OZ č. 3 / 2020
konaného dne 15.4.2020
Místo konání:
Čas konání:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:

klubovna „Stodola“
18.30 hod
Mikulecká, Štěpánský
Macková, Novák, Štěpánský, Kroulík, Janiš, Jandíková, Mikulecká

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1/3/2020

Schválení účetní závěrky MŠ za rok 2019
Schválení hospodářského výsledku MŠ za rok 2019
Smlouva o zřízení věcného břemene ( obec Sedliště-Povodí Labe)
Schválení MPOV obce Sedliště na 2020-2025
Aktuality z rekonstrukce budovy OÚ
Informace starosty

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s účetní závěrkou MŠ Sedliště za rok 2019 a
hlasuje pro jeho odsouhlasení:
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
1

Usnesení 1/3/2020: OZ schválilo účetní závěrku MŠ Sedliště za rok 2019.
2/3/2020

Obecní zastupitelstvo projednalo hospodářský výsledek MŠ Sedliště za rok 2019 ,
paní ředitelka požádala o převod hospodářského výsledku do rezervního fondu MŠ.
Jedná se o částku 3055,56 Kč a OZ hlasuje pro
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0

Usnesení 2/3/2019: OZ odsouhlasilo převedení hospodářského výsledku MŠ Sedliště do rezervního
fondu MŠ..
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Obecní zastupitelstvo projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí
Sedliště a Povodím Labe – týká se pozemku č.11/4 (potok)a parcela č. 69 a hlasuje
pro jeho odsouhlasení:
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
1

Usnesení 3/3/2020: OZ schválilo uzavření Smlouvy 7DHM2000 s Povodím Labe.

4/3/2020

OZ znovu prodiskutovalo plány obce na období 2020 – 2025 a zpracovalo je do
Dodatku č.3 k Místnímu programu obnovy vesnice. Rozvoj obce se zaměří mimo
jiné na rozšíření veřejného osvětlení, rozšíření vodovodního řádu směrem ke „třem
chalupám“, vybudování hasičské zbrojnice, obnovu herních prvků na návsi,
revitalizaci zeleně v Močidlech, opravy místních komunikací a další aktivity.
Zastupitelé hlasovali pro odsouhlasení Dodatku č. 3 následovně:
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
1

Usnesení 4/3/2020: OZ odsouhlasilo Dodatek č. 3 k Místnímu programu obnovy vesnice na období
2020 – 2025.

5/3/2020

Aktuality z rekonstrukce budovy OÚ
Starosta informoval zastupitele o postupu prací na rekonstrukci budovy obecního
úřadu – proběhlo zpevnění kleneb v sále, rozvody elektroinstalace v přízemí,
připravují se omítky.

6/3/2020

Rezignace členky zastupitelstva – paní Vladimíra Jandíková se vzdala pozice
zastupitelky obce Sedliště k 15.4.2020.

V Sedlištích dne: 15.4.2020
starosta obce
zápis zpracoval:
ověřovatelé zápisu

………………………
………………………
………………………
………………………
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