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

Zápis ze zasedání OZ č. 4/ 2021
konaného dne 14. 4. 2021
Místo konání:
kancelář OÚ
Čas konání:
18.30 hod
Ověřovatelé zápisu: Štěpánský, Janiš
Přítomni:
Macková, Novák, Štěpánský, Kroulík, Janiš
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Žádost o finanční podporu Linky bezpečí
Výběr správce v 2. NP obecního úřadu
Pravidla pro půjčování sálu
Rozhodnutí o umístění kontejneru
Žádost o převedení kladného hospodářského výsledku do fondu MŠ
Schválení účetní závěrky MŠ za rok 2020
Informace starosty – smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ
Aktualizace povodňové komise

Obecní zastupitelstvo projednalo žádost Linky bezpečí o finanční podporu a hlasuje
následovně:
Pro:
0
Proti:
4
Zdržel se:
1
Usnesení 1/4/2021 : OZ neodsouhlasilo žádost Linky bezpečí.
1/4/2021

2/4/2021

Obecní zastupitelstvo prodiskutovalo nabídku dvou zájemců, kteří se ucházejí o
pracovní pozici správce 2. NP obecního úřadu – po hlasování zastupitelů
byl vybrán za správce Ondřej Kuta.

3/4/2021

Pravidla pro půjčování sálu – zastupitelé prokonzultovali a rozpracovali pravidla,
podle kterých se bude půjčovat víceúčelový sál pro soukromé akce.

4/4/2021

OZ diskutovalo o umístění kontejnerů – bude se řešit na další schůzi.
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Žádost o převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2020 do rezervního
fondu MŠ – jedná se o prostředky v celkové výši 5 102,62 Kč. Zastupitelé hlasují
následovně:
Pro
5
Proti:
0
Zdržel se : 0

Usnesení 5/4/2021: OZ odsouhlasilo převedení kladného hospodářského výsledku MŠ za rok
2020 do rezervního fondu MŠ.

6/4/2021

MŠ – schválení účetní závěrky za rok 2020
OZ projednalo účetní závěrku mateřské školy a hlasuje následovně:
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se:
0

Usnesení 6/4/2021: OZ schválilo účetní závěrku MŠ Sedliště za rok 2020.
7/4/2021

Informace starosty – zastupitelé byli informováni o změně Smlouvy o smlouvě
budoucí mezi obcí a ČEZ – byla navýšena náhrada věcného břemene na 38 500 Kč.
Zastupitelstvo hlasuje následovně:
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se:
0

Usnesení 7/4/2021 Zastupitelstvo odsouhlasilo záměr zřídit věcné břemeno k dotčeným
nemovitostem.
8/4/2021

Starosta informoval zastupitele o změnách členů povodňové komise. OZ hlasuje
náslovně:
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se:
0

Usnesení 8/4/2021: Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo aktualizované složení povodňové komise.
V Sedlištích dne: 14. 4. 2021
starosta obce
zápis zpracoval:
ověřovatelé zápisu

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