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

Zápis ze zasedání OZ č.6 2019
konaného dne 29.5. 2019
Místo konání:
Čas konání:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:

Budova OÚ Sedliště
18.30 hod
Valičková, Kroulík
Macková, Novák, Štěpánský, Kroulík, Janiš, Valičková, Jandíková

Program jednání:
1) Rozpočtové opatření č.3 /2019
2) Smlouva o poskytnutí dotace z Programu Podpora pořízení územních plánů (dotace
z Pardubického kraje)
3) Územní plán – požadavky obce
4) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí , z.s.
5) Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR
6) Žádost Kučerových o odkoupení pozemku parc.č. 425/5
7) Smlouva se zhotovitelem Rekonstrukce a modernizace budovy OÚ Sedliště
8) Informace starosty
1/6/2019

Obecní zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.3/2019 a hlasuje pro jeho
odsouhlasení:
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0

Usnesení 1/4/2019: OZ odsouhlasilo rozpočtové opatření č.3/2019.
2/6/2019

Starosta informoval obecní zastupitele o Smlouvě o poskytnutí dotace
z Pardubického kraje na pořízení územních plánů – na UP máme schválenou dotaci
ve výši 100 380 ,-- Kč. Platnost stávajícího územního plánu obce končí v roce 2020
a obec potřebuje do té doby vypracovat další. OZ hlasuje následovně:
Pro:
7
Proti:
0
Zdržel se:
0

Usnesení 2/4/2019: OZ odsouhlasilo Smlouvu o poskytnutí dotace na pořízení územních plánů.
3/6/2019

OZ projednalo jednotlivé požadavky obce, které budou začleněny do vznikajícího ÚP
obce (úprava obslužných cest, některé změny využití funkčních ploch v zastavěném
a zastavitelném území obce).

OZ projednalo žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. Poptávána je částka
2000,-- Kč.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4/6/2019
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----------------------------------------------------------------------------------------------------OZ hlasuje následovně:
Pro:
2
Proti:
0
Zdržel se:
5
Usnesení 4/6/2019 : OZ neodsouhlasilo žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
5/6/2019

OZ projednalo žádost o finanční podporu Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR. Není poptávána určitá částka. Starosta navrhl částku 2000,-Kč. OZ hlasuje následovně:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

1
4
2

Usnesení 5/6/2019: OZ neodsouhlasilo finanční podporu Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR.
6/6/2019

OZ projednalo žádost Kučerových o odkoupení pozemku parc.číslo 425/5. Cena
prodávaného pozemku je 40,-- Kč za 1m2.
OZ hlasuje o záměru obce prodat požadovaný pozemek následovně:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

7
0
0

Usnesení 6/6/2019: OZ odsouhlasilo záměr prodat pozemek parc.číslo 245/5 žadatelům
Kučerovým.
7/6/2019

Starosta informoval zastupitele o podepsání smlouvy se zhotovitelem rekonstrukce a
modernizace budovy obecního úřadu. Obec má v nejbližší době předat firmě SKOS,
s.r.o. staveniště a začátkem července by podle harmonogramu měly začít práce.

8/6/2019

Informace starosty – musíme realizovat výběrové řízení na stavební dozor a
koordinátora BOZP.
Hasiči realizovali sběr železa pro obec, za tuto pomoc dostali finanční dar na
organizaci okrskové soutěže v požárním sportu ve výši 8 000,-- Kč.

V Sedlištích dne: 29.5. 2019
starosta obce
zápis zpracoval:
ověřovatelé zápisu

………………………
………………………
………………………

…........................
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