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

Zápis ze zasedání OZ č. 11/2017
konaného dne 22. 11. 2017
Místo konání:
Čas konání:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Nepřítomni:

Budova OÚ Sedliště
18.30 hod
Štěpánský, Kroulík
Janišová, Macková, Novák, Kroulík, Štěpánský
Nováková

Program jednání:
1)
2)
3)
4)

Výběr účetní.
Příprava územního plánu.
Informace starosty.
Diskuze.

1/11/2017
Obec obdržela dvě nabídky na účetnické služby pro obec :
a) obec Jarošov ( jejich účetní)
b) Jana Borovská – současná účetní obce Stašov
Zastupitelstvo obce projednalo výběr nové účetní obce a hlasuje pro nabídku obce Jarošov:
pro
5
proti
0
zdržel se
0
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo novou účetní obce - bude využita nabídka
obce Jarošov, další detailní jednání bude následovat.
2/11/2017
Zastupitelstvo obce projednalo přípravu územního plánu.
Rozhodnutí zastupitelstva obce pro pořízení nového územního plánu
pro
5
proti
0
zdržel se
0
Usnesení : Zastupitelstvo obce Sedliště podle § 6 odst.5 písm. a) a f) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu ( stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů ( dále jen „stavební zákon“) rozhodlo o pořízení nového územního plánu obce Sedliště a
určilo starostu pana Pavla Nováka jako osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem.
Zastupitelstvo obce Sedliště pověřuje pořizovatele zpracovaného návrhu zadání. Zastupitelstvo
obce Sedliště žádá Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, oddělení úřadu
územního plánování v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona o pořízení
územního plánu obce Sedliště.

3/11/2017
Informace starosty.
Balíčky pro nejstarší spoluobčany - pověřen organizací starosta Pavel Novák.
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Obecní úřad Sedliště
Sedliště 46, 57001 Litomyšl
----------------------------------------------------------------------------------------------------Obec byla oslovena firmou Atlas software a.s., která nabízí program na vyhledávání právních rad a
odkazů na aktuální znění zákonů a vyhlášek. Zastupitelstvo nabídku odmítlo.

4/11/2017

Diskuze

V Sedlištích dne: 22. 11. 2017

starosta obce
zápis zpracoval:
ověřovatelé zápisu

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