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Zápis ze zasedání OZ č. 7 

konaného dne 21. 7. 2021 
 

Místo konání:    kancelář OÚ 

Čas konání:    18.30 hod 

Ověřovatelé zápisu: Janiš, Kroulík 

Přítomni:             Novák, Macková, Štěpánský, Kroulík, Janiš 

Omluvena :   Mikulecká 

     

Program jednání:   

 

1) Knihovní řád 

2) Veřejnoprávní smlouva s městem Litomyšl 

3) Navázání spolupráce s JD-DOTACE 

4) Informace starosty – směrnice o VŘ na zakázky malého rozsahu 

5) Informace starosty -  žádost mysliveckého spolku 

6) Informace starosty – darovací smlouva pro JSDH 

 

 

 

1/7/2021 Obecní zastupitelstvo projednalo Knihovní řád Místní knihovny v Sedlištích a 

hlasuje pro jeho odsouhlasení následovně: 

 Pro :  5 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 1/7/2021:  OZ odsouhlasilo aktualizovaný Knihovní řád Místní knihovny v Sedlištích. 

  

 

2/7/2021        Starosta seznámil OZ s obsahem veřejnoprávní smlouvy s městem Litomyšl, na 

základě které bude Městská policie Litomyšl vykonávat některé úkoly vyplývající ze 

zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Zastupitelé hlasují následovně: 

Pro :              2 

 Proti:             3 

Zdržel se :     0 

 

Usnesení 2/7/2021 : Zastupitelstvo obce Sedliště konstatuje, že obec nezřídila obecní policii podle 

zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (zákon o 

obecní policii). Pro zajištění některých úkolů stanovených zákonem o obecní policii 

nebo zvláštním zákonem souhlasí zastupitelstvo obce s uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy s městem Litomyšl, na základě které bude tyto úkoly vykonávat městská 

policie Litomyšl. Zastupitelstvo obce Sedliště nesouhlasí s uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy. 

 

3/7/2021         Starosta informoval zastupitele o plánu uzavřít smlouvu s firmou JD-DOTACE, 

která zajistí realizaci výběrového řízení na zhotovitele obnovy místní komunikace a 
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zároveň bude kompletně administrovat žádost o dotaci  na MMR na jmenovanou 

akci. Protože firma nedodala návrh smlouvy, hlasování se odsouvá na další schůzi 

OZ. 

  

     

4/7/2021        Starosta informoval o výsledku podání žádosti o dotaci na MMR na opravu místní 

komunikace od MŠ k rodinnému domu Kučerových. S ohledem na další jednání 

zastupitelstvu navrhuje zrušení Vnitřní směrnice na realizaci výběrového řízení na 

zakázky malého rozsahu  z usnesení č. 3/3/2019 ze dne 20.2.2019. Zastupitelé 

hlasují o zrušení směrnice následovně: 

  Pro:  5 

  Proti:  0 

 Zdržel se: 0 

 

Usnesení 4/7/2021: OZ odsouhlasilo zrušení Vnitřní směrnice na realizaci  výběrového řízení na 

zakázky malého rozsahu z 20.2.2019. 

 

5/7/2021:       Starosta informoval zastupitele o žádosti Českomoravské myslivecké jednoty z.s., 

okresní myslivecký spolek Svitavy o příspěvek na pořádání Memoriálu Františka 

Housky. Zastupitelé hlasovali o návrhu 2000,-- Kč : 

 Pro:  4 

 Proti:   0 

  Zdržel se: 1 

 

Usnesení 5/7/2021 : OZ odsouhlasilo finanční příspěvek 2000,-- Kč a pověřuje starostu podpisem 

darovací smlouvy. 

 

6/7/2021 Starosta informoval o výsledku sběru železa provedeného SDH obce Sedliště a 

zastupitelstvo hlasuje o uzavření darovací smlouvy na částku 22.000,-- Kč. 

 Zastupitelé hlasují následovně. 

 Pro:   4 

Proti:               0 

Zdržel se:        1 

 

Usnesení 6/7/2021:  OZ odsouhlasilo finanční dar pro SDH Sedliště za organizaci sběru železa. 

 

 

 

 

 

V Sedlištích dne: 21. 7. 20211 

starosta obce     ……………………… 

zápis zpracoval:   ……………………… 

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


