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Zápis ze zasedání OZ č. 3 / 2021 

konaného dne 3. 3. 2021 

 
Místo konání:    kancelář OÚ 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu:    Kroulík, Štěpánský 

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

     

Program jednání:   
 

1) Konkurzní řízení na místo ředitelky MŠ 

2) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

3) Odměna pro předsedu finanční komise 

4) Informace starosty 

 

 

 

 

1/3/2021 Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s odstoupením z funkce ředitelky MŠ 

31.7.2021 z důvodu odchodu do starobního důchodu. Obec jako zřizovatel musí 

zahájit konkurzní řízení a jmenuje členy výběrové komise : Pavel Novák, Žaneta 

Mikulecká, náhradník Vít Janiš, zapisovatel Vlasta Macková . OZ hlasuje pro 

zahájení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky MŠ Sedliště, okres 

Svitavy, následovně: 

 Pro:  6 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 1/3/2021 : OZ odsouhlasilo zahájení konkurzního zahájení řízení na obsazení funkce 

ředitele/ředitelky MŠ Sedliště, okres Svitavy. 

   

 

2/3/2021 Obecní zastupitelstvo projednalo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene mezi obcí Sedliště a ČEZ distribuce – týká se pozemků č.609/3, 606/2, 

606/1 a 611/4 na LV 10001 v k.ú. Sedliště u Litomyšle . Zastupitelstvo požaduje po 

ukončení prací dotčené pozemky uvést do původního stavu a krajnici dotčené místní 

komunikace zpevnit štěrkovou drtí 063. Zastupitelé  hlasují následovně: 

 Pro:  6 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 2/3/2020: OZ schválilo záměr zřídit věcné břemeno k dotčeným nemovitostem ( parcely 

č. 609/3, 606/2,606/1 a 611/4 v k.ú. Sedliště u Litomyšle). Zajištění smlouvy o 
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smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Sedliště a ČEZ distribuce je 

pověřen starosta Novák.  

 

3/3/2021         Odměna pro předsedu finanční komise – zastupitelé projednali vyplácení odměny 

předsedovi finanční komise od 1.3.2021. Zastupitelé hlasují následovně: 

 Pro:    5 

 Proti:  0 

Zdržel se: 1 

 

Usnesení 3/3/2021:  Zastupitelstvo odsouhlasilo vyplácení odměny předsedovi finanční komise. 

 

4/3/2021          Informace starosty – zastupitelé byli informováni o nabídce firmy ALcentrum na 

zastřešení před vchodem do prodejny potravin. Jedná se o polykarbonátovou střechu 

o rozměrech 8 m x 2,5 m z hliníkových profilů, včetně okapního systému.  

 

 Starosta informoval zastupitele o zahájení kolaudačního řízení rekonstruované 

budovy obecního úřadu. V uplynulém týdnu byla provedena hluková studie. 

 

  

   

 

 

  

    

  

V Sedlištích dne: 3.3.2021 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

ověřovatelé zápisu                 ………………………       

………………………     


