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

Zápis ze zasedání OZ č.7
konaného dne 19.8.2020
Místo konání:
Čas konání:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:
Omluveni:

klubovna „Stodola“
18.30 hod
Štěpánský, Kroulík
Novák, Štěpánský, Kroulík, Janiš, Mikulecká
Macková

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1/7/2020

Žádost o odkoupení části pozemku 609/3
Dětská hřiště Smitka – vybrané sestavy
Navýšení odměny pro kronikářku obce
Žádost o dotaci POV (Pardubický kraj)
Aktuality z rekonstrukce budovy OÚ
Informace starosty

Obecní zastupitelstvo projednalo žádost manželů Mackových o odkoupení části
pozemku s parc.číslem 609/3 – jedná se cca o 20 m2 příkopu, který je vklíněn mezi
parcely v jejich vlastnictví. Žadatelé chtějí pozemek využít k vedení přípojek
k plánované stavbě. OZ hlasuje následovně
Pro :
0
Proti:
5
Zdržel se : 0

Usnesení 1/7/2020: OZ zamítlo prodej pozemku a navrhuje směnu pozemku.
2/7/2020

3/7/2020

OZ z nedostatku informací přesunulo jednání o herní sestavě na další schůzku
zastupitelstva.
Starosta seznámil OZ se záměrem navýšit odměnu kronikářky obce. Za sepsání
„nanečisto“ 1000,-- Kč a po odsouhlasení textu za přepsání do kroniky 2000,-- Kč.
Celková výše odměny 3000,-- Kč ročně. OZ hlasuje
Pro :
Proti:
Zdržel se :

5
0
0

Usnesení 3/732020 : OZ odsouhlasilo navýšení odměny pro kronikářku obce na 3000,-- Kč ročně
s účinností od 1.1.2021.
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Obecní úřad Sedliště
Sedliště 46, 57001 Litomyšl
----------------------------------------------------------------------------------------------------4/7/2020 Starosta informoval zastupitele o plánu podat žádost o dotaci POV na Pardubický kraj,
jednalo by se o financování rekonstrukce a rozšíření veřejného rozhlasu. OZ
záležitost projednalo a hlasuje následovně:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

5
0
0

Usnesení 4/7/2020 : OZ odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a rozšíření veřejného
rozhlasu v obci Sedliště, žádost bude podána v rámci DT POV na Pardubický kraj.
5/7/2020 Starosta informoval zastupitele o postupu prací na rekonstrukci budovy OÚ.

6/7/2020

Informace starosty
Místostarostka Macková vyzvala obecní zastupitele k posouzení možnosti úhrady
nájemného za prozatímní kancelář OÚ Sedliště – dosud se obec na energiích,
internetových poplatcích, topení či úklidu nepodílela. OZ projednalo výzvu a hlasuje
následovně:
Pro :
0
Proti:
5
Zdržel se : 0

Usnesení 4/7/2020 : OZ zamítlo výzvu místostarostky Mackové. OZ navrhuje výši nájemného
1000 Kč/měsíc od 1.8.2020.
Další informace:

V Sedlištích dne: 19.8.2020
starosta obce
zápis zpracoval:
ověřovatelé zápisu

………………………
………………………
………………………

…........................
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