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Zápis ze zasedání OZ č. 1 / 2021 

konaného dne 20.1.2021 

 
Místo konání:    kancelář obecního úřadu 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Mikulecká, Janiš 

Přítomni:             Macková, Novák, Štěpánský, Janiš, Mikulecká 

Omluven                     Kroulík 

     

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. Žádost o finanční podporu DPS Sloupnice 

5. Plán preventivně výchovné činnosti v oboru požární ochrany v roce 2021 

6. Inventarizace majetku obce v roce 2020 

7. Plán veřejnosprávních kontrol v roce 2021 

8. Úvěr obce 

9. Aktualizace MPOV 

10. Aktuality z rekonstrukce obecního úřadu 

11. Informace starosty 

 

 

1/1/2021 Obecní zastupitelstvo projednalo žádost TJ Sokol Sedliště o finanční podporu v roce 

2020 ve výši 36 000 Kč a hlasuje pro jeho odsouhlasení: 

 Pro:  5 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 1/1/2021: OZ  odsouhlasilo poskytnutí finanční podpory pro TJ Sokol Sedliště ve výši 36 

000,-- Kč. 

    

2/1/2021 Obecní zastupitelstvo projednalo žádost SDH Sedliště o finanční podporu na činnost 

spolku v roce 2021 ve výši  9 500,-- Kč a hlasuje pro jeho odsouhlasení: 

 Pro:  4 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 1 

 

Usnesení 2/1/2021: OZ odsouhlasilo poskytnutí finanční podpory pro SDH Sedliště ve výši 9500,-- 

Kč 
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3/1/2021 Obecní zastupitelstvo projednalo žádost MX Sedliště o finanční podporu na činnost 

v roce 2021 ve výši 2000,--a hlasuje pro jeho odsouhlasení: 

 Pro:  5 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 3/1/2021: OZ odsouhlasilo poskytnutí finanční podpory pro MX Sedliště ve výši 2000,--. 

 

  

4/1/2021      Žádost o finanční podporu DPS Sloupnice ve výši 15000,-- Kč na rok 2021. 

                    Zastupitelé hlasují následovně: 

 Pro :                4 

  Proti:      1 

 Zdržel se:        0 

 

Usnesení 4/1/2021: Zastupitelstvo rozhodlo finančně podpořit DPS Sloupnice finančním darem 

ve výši 15000,-- Kč. 

 

 

5/1/2021       Plán preventivně výchovné činnosti v oboru požární ochrany v roce 2021 – 

bezpečnostní technik vypracoval tématické texty, které budou zveřejněny na 

vývěskách. OZ schvaluje Plán preventivně výchovné činnosti na rok 2021 v oblasti 

požární ochrany následovně : 

 Pro:  5 

 Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 5/1/2021 :  OZ odsouhlasilo Plán preventivně výchovné činnosti v oboru požárním 

ochrany v roce 2021. 

 

6/1/2021 Obecní zastupitelstvo projednalo inventarizaci majetku obce za rok 2020 a 

prokonzultovalo vyřazené položky.  

  

7/1/2021 Obecní zastupitelstvo projednalo Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2021. 

  

8/1/2021 Úvěr obce – jednání bude pokračovat s Českou spořitelnou a.s. a Moneta Money 

Bank a.s.  

 

9/1/2021  Aktualizace MPOV- zastupitelé prodiskutovali možnost podat žádost o dotaci na 

Pardubický kraj v rámci POV – DT 2 –prodejny. V roce 2020 byly vysoké náklady 

na udržení chodu jediné prodejny smíšeného zboží v obci. Podpora prodejny bude 

začleněna do MPOV obce Sedliště na období 2020 – 2025. Zastupitelé hlasují 

následovně: 
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Pro:  5 

 Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 9/1/2020:  OZ odsouhlasilo aktualizaci stávajícího MPOV obce Sedliště – plánované 

akce obce v období 2020-2025 budou rozšířeny o podporu prodejny smíšeného 

zboží v obci.  

 

10/1/2021       Aktuality z rekonstrukce obecního úřadu – starosta informoval zastupitele o 

současném dění v rekonstruované budově. Momentálně se dokončuje podlaha na 

sále. 

 

11/1/2021        Informace starosty – od června se plánuje objížďka přes Sedliště – budou se 

opravovat další části silnice I-35, bude znovu obnoven přechod pro chodce u 

zastávky na návsi. 

 

 Obec poptává  knihovnici – požadavkem obce je plnoletost, bezúhonnost, časová 

flexibilita a možnost dovozu a odvozu knih z výpůjčního fondu z Litomyšle. 

Uchazeči nechť se hlásí v úředních hodinách v kanceláři obce. Znovuobnovení 

provozu knihovny se počítá od března 2021. 

 

 Obec poptává správce budovy OÚ – potřebovali bychom zodpovědného člověka na 

částečný úvazek – úklid, drobné opravy, půjčování prostor, příprava sálu na různé 

akce atd. Zájemci nechť se dostaví v úředních hodinách do kanceláře obce.  

 

 

 

  

V Sedlištích dne: 20.1.2021 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

ověřovatelé zápisu                 ………………………       

………………………     


