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Zápis ze zasedání OZ č. 2/ 2021 

konaného dne 10.2.2021 
 

 
Místo konání:    kancelář OÚ 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Janiš, Mikulecká 

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

     

Program jednání:   
 

1) Žádost o finanční podporu (Český svaz včelařů) 

2) Schválení Výroční zprávy za rok 2020 

3) Výběr poskytovatele úvěru 

4) Dohoda o provedení práce  

5) Výběr knihovnice 

6) Informace starosty 

 

 

1/2/2021 Obecní zastupitelstvo projednalo Žádost o finanční podporu včelařů – v Sedlištích jsou 3 

členové ČSSV, spolek žádá o příspěvek 1000,-- Kč. 

 Pro:  6 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 1/2/2021:  Z odsouhlasilo finanční příspěvek 1000,-- Kč pro Český svaz včelařů. 

    

2/2/2021 Obecní zastupitelstvo OZ se seznámilo s obsahem Výroční zprávy za rok 2020 a hlasuje pro 

její odsouhlasení: 

Pro:  6 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 2/2/2020: OZ odsouhlasilo Výroční  zprávu za rok 2020. 

 

3/2/2021 Obecní zastupitelstvo projednalo 2 možnosti poskytnutí úvěru. Podmínky obou bank jsou 

velice obdobné, rozdíl je především v tom, že Moneta Money bank nabízí fixní úrok po dobu 

10 let, Česká spořitelna na dobu 5 let. Zastupitelé hlasují pro nabídku České spořitelny a.s. 

 Pro:   1 

Proti:                5 

 Zdržel se :        0 

 OZ hlasuje pro nabídku Moneta Money bank a.s.: 

 Pro:                 5 

 Proti:  0 

 Zdržel se:  1 
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Usnesení 3/2/2021:  Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření úvěrové smlouvy s Monetou Money bank 

a.s. a pověřuje starostu zajištěním a podpisem této smlouvy. 

 

4/2/2021        Dohoda o provedení práce 

                        Zastupitelé projednali Dohodu o provedení práce mezi obcí a Milanem Štěpánským, 

zastupitelstvo hlasuje následovně:  

Pro:  5 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 1 

 

Usnesení 4/2/2020: OZ odsouhlasilo Dohodu o provedení práce mezi obcí a zastupitelem M. Štěpánským. 

 

 

5/2/2021 OZ vybíralo novou knihovnici – do kanceláře byla doručena 1 písemná nabídka, novou 

knihovnicí v sedlišťské knihovně bude od 1.dubna 2021 Ladislava Nováková. Věříme, že 

celostátní protiepidemická opatření nám brzy dovolí otevřít novou knihovnu pro širokou 

veřejnost. 

 

6/2/2021       Informace starosty 

                      Výběr správce budovy OÚ proběhne až po kolaudaci. Prozatím jsou dva uchazeči, předem jim 

děkujeme za zájem, budeme řešit aktuálně podle protiepidemických opatření – až budeme 

moci sál používat. 

 

 Městská knihovna ve Svitavách požádala o finanční příspěvek na nákup knih do výměnného 

fondu v našem regionu. OZ projednalo výši příspěvku ( 5,--Kč na obyvatele) a hlasuje 

následovně 

Pro:  6 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení  6/2/2021 : OZ odsouhlasilo příspěvek 5,-- Kč za obyvatele do výměnného fondu knih pro MK ve 

Svitavách 

 

 Energomontáže Votroubek – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,  

ohledně výstavby D 35 se budou posunovat sloupy el. vedení . OZ hlasuje následovně: 

Pro:  6 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení :       OZ odsouhlasilo znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

 

V Sedlištích dne: 10.2.2021 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

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


