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

Zápis ze zasedání OZ č. 10
konaného dne 20. 10. 2021
Místo konání:
Čas konání:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:

kancelář OÚ
18.30 hod
Janiš, Mikulecká
Novák, Macková, Štěpánský, Kroulík, Janiš, Mikulecká

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)

Chodník na nadjezdu D-35
Žádost o dotaci na rekonstrukci elektroinstalace v MŠ
Dotace na DČOV 2022-2023
OZV obce Sedliště
Informace starosty

1/10/2021
Obecní zastupitelstvo se seznámilo s informacemi ze schůzky s firmou Valbek
(27. 9. 2021), projednávaly se doplňkové informace k realizaci D35, k přístupovým komunikacím,
podjezdu pod tělesem dálnice a ohledně chodníku na nadjezdu přes D-35. Zastupitelé musí
rozhodnout o spolufinancování chodníku k nadjezdu. Cena stavebního objektu včetně rizik je
503 385 Kč. OZ hlasuje následovně:
Pro:
4
Proti:
0
Zdržel se:
2
Usnesení 1/10/2021: OZ odsouhlasilo spolufinancování chodníku k nadjezdu přes těleso D-35.
2/10/2021
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem požádat o dotaci na rekonstrukci
elektroinstalace v MŠ. MMR vypsalo výzvu na rekonstrukce obecních budov užívaných MŠ a ZŠ.
Do konce listopadu je nutno zajistit podklady pro podání žádosti. O spolupráci požádáme znovu
firmu JD-Dotace, která obci pomohla s administrací dotace na opravu místní komunikace.
OZ hlasuje o podání žádosti na MMR následovně:
Pro :
Proti:
Zdržel se :

6
0
0

Usnesení 2/10/2021: OZ odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci elektroinstalace
v MŠ. Starosta Pavel Novák byl pověřen jednáním se zástupci firmy JD-Dotace ohledně zajištění
administrace tohoto projektu.
3/10/2021
Dotace na DČOV s realizací v letech 2022 – 2023, zastupitelé byli seznámeni se
záměrem MŽP ohledně podpory domovních čistíren odpadních vod. Žádost by byla podána
kontinuálně s tím, že realizace by měla proběhnout do konce roku 2023.
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Obecní úřad Sedliště
Sedliště 46, 57001 Litomyšl
----------------------------------------------------------------------------------------------------Občané, kteří uvažují o pořízení DČOV v nejbližších 2 letech, nechť se informují v úředních
hodinách na OÚ. Je možnost požádat o dotaci na pořízení DČOV, ale administrovat společný
projekt by musela obec. Prozatím bychom potřebovali znát poptávku obyvatel.
4/10/2021
OZV obce Sedliště – firma LIKO vyzvala obec k aktualizace vyhlášek ohledně
třídění odpadů a vybírání poplatků za svoz v roce 2022. OZ projednalo znění vyhlášky o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
OZ hlasuje následovně:
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení 4/10/2021 OZ odsouhlasilo znění OZV o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství

5/10/2021
Informace starosty
Obecní zastupitelstvo projednalo rozpočet na provoz MŠ na rok 2022 – návrh částky 200.000,- Kč
OZ hlasuje následovně:
Pro:
6
Proti:
0
Zdržel se:
0
Usnesení 5/10/2021 : OZ odsouhlasilo provozní rozpočet MŠ na rok 2022 ve výši 200.000,-- Kč.
Starosta informoval OZ o plánované Mikulášské zábavě, která bude následovat po Mikulášském
odpoledni pro děti. Srdečně zveme veřejnost v pátek 3. prosince . Sledujete plakáty.
V Sedlištích dne: 20. 10. 2021
starosta obce
zápis zpracoval:
ověřovatelé zápisu

………………………
………………………
………………………
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