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Zápis ze zasedání OZ č. 6/ 2021 

konaného dne 23.6. 2021 

 
Místo konání:    kancelář OÚ 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu:    Kroulík, Štěpánský 

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

 

     

Program jednání:   
 

1) Změny ve vedení MŠ 

2) Závěrečný účet obce 

3) Smlouva o poskytnutí dotace z POV ( prodejna 2020) 

4) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci D-35 

5) Žádost o poskytnutí peněžního příspěvku (Květná zahrada) 

6) Anenské posezení a den otevřených dveří nového OÚ 

7) Informace starosty 

 

 

 

1/6/2021 Obecní zastupitelstvo se seznámilo se změnami ve vedení Mateřské školy Sedliště. 

Odstupující paní Danu Šedou po vítězném výběrovém řízení nahradí paní Kateřina 

Šraitrová z Litomyšle. Ke změně dochází od 1. 8. 2021. 

  

   

2/6/2021         Závěrečný účet obce 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2020 a zprávu KÚ Pa kraje o 

výsledku hospodaření obce v roce 2020 a hlasuje pro jeho odsouhlasení: 

 Pro:  6 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 2/6/2021: OZ  odsouhlasilo závěrečný účet obce za rok 2020. Zastupitelstvo obce 

schvaluje: 

- Zprávu Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 24.5.2021 včetně výsledku 

hospodaření obce za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením 

obce za rok 2020bez výhrad 

- Účetní závěrku za rok 2020 

- Závěrečný účet obce za rok 2020 
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3/6/2021         Smlouva o poskytnutí dotace z POV – Pardubický kraj podpořil projekt Prodejna 

2020 částkou 39.276,-- Kč. OZ hlasují o uzavření Smlouvy následovně : 

Pro:  6 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 3/6/2021 : OZ odsouhlasilo uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy 

venkova. 

 

4/6/2021         Vyjádření k projektové dokumentaci k D-35 

 Obci bylo předloženo CD s údaji projektové dokumentace, ale přístupné materiály se 

týkají pouze okrajově katastru obce Sedliště (záměr končí v Tržku), zastupitelé byli 

s informacemi seznámeni a starosta poskytne vyjádření k projektové dokumentaci 

pro stavební řízení D-35 Džbánov-Litomyšl. 

 

5/6/2021          OZ se seznámilo s žádostí o finanční příspěvek spolku Květná zahrada. Spolek zve 

na jarmark a Svatojánskou slavnost, která se koná v sobotu 26. 6. 2021. Sledujete 

vývěsky. 

 

6/6/2021 Anenské posezení a Den otevřených dveří rekonstruovaného obecního úřadu – 

termín bude upřesněn, nedaří se zajistit obsluhu do stánků na hřiště 

 

7/6/2021         Informace starosty: 

 Byla zahájena přestavba dětského hřiště na návsi. 

  

  

  

V Sedlištích dne: 23.6. 2021 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

ověřovatelé zápisu                 ………………………       

………………………     


