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

Zápis ze zasedání OZ č. 4/2020
konaného dne 27.5.2020
Místo konání:
Čas konání:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:

Budova OÚ Sedliště
18.30 hod
Mikulecká, Janiš
Macková, Novák, Štěpánský, Kroulík, Janiš, Mikulecká

Program jednání:
1) Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo se zhotovitelem SKOS Skuteč
2) Záměr následného pronájmu zemědělského pozemku
3) Aktuality z rekonstrukce budovy OÚ – fasáda, obklady a dlažby
4) Žádost o dotaci na vybavení zrekonstruovaného obecního úřadu
5) Příprava sousedského posezení 25.7.2020
6) Informace starosty

1/4/2020

Obecní zastupitelstvo projednalo Dodatek č.3 Smlouvy o dílo se zhotovitelem SKOS
Skuteč ohledně změn v rozpočtu stavby. Cena díla se snižuje o 8805,-- Kč včetně
DPH a hlasuje pro jeho odsouhlasení:
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0

Usnesení 1/4/2020: OZ odsouhlasilo Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo se zhotovitelem SKOS Skuteč.
2/4/2020

Obec Sedliště je majitelem mimo jiných i pozemků parc. čísla 227/2 a 227/1
v katastrálním území Nedošín. Pachtovní smlouva k těmto pozemkům se stávajícím
nájemcem je k 31.9.2020 vypovězena a obec plánuje následně pronajmout tyto
pozemky novému zájemci. Záměr pronájmu zemědělských pozemků bude 21 dnů
zveřejněn a poté bude vybrán nájemce z řad uchazečů. OZ hlasuje následovně:
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0

Usnesení 2/4/2020: OZ odsouhlasilo záměr pronájmu zemědělských pozemků v k.ú. Nedošín.
Aktuality z rekonstrukce budovy OÚ – fasáda, obklady a dlažby
OZ prodiskutovalo několik současných možností barevných kombinací na fasádu.
Zhotovitel nabídl vizualizaci od svého projektanta, finální rozhodnutí bude učiněno
později.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3/4/2020

Zápis ze zasedání OZ č.4/2020
konaného dne 27.5.2020

str. 1 z 2

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

4/4/2020

Žádost o dotaci na vybavení zrekonstruovaného obecního úřadu bude v průběhu
června podána přes MAS Litomyšlsko, která zaštiťuje výzvu na vybavení
víceúčelových budov. Budeme se ucházet o finanční podporu na stoly a židle na sál,
vybavení sálu sportovním náčiním, vybavení knihovny a klubovny ( zasedací
místnosti) nábytkem.
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0

Usnesení 4/4/2020 : OZ schválilo podání žádosti dotaci na vybavení
5/4/2020

Na 25.července 2020 je plánováno sousedské posezení ve spolupráci s místními
spolky.

6/4/2020

Informace starosty
OZ projednalo navýšení počtu dětí v MŠ a uděluje výjímku na 28 dětí ve třídě.
OZ hlasuje následovně:
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0

Usnesení 6/4/2020: OZ schválilo výjimku na navýšení počtu dětí na 28 žáků ve třídě.

V Sedlištích dne: 27.5.2020
starosta obce
zápis zpracoval:
ověřovatelé zápisu

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