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

Zápis ze zasedání OZ č. 9 / 2020
konaného dne 25.11.2020
Místo konání:
Čas konání:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:

klubovna „Stodola“
19:00 hod
Janiš, Štěpánský
Macková, Štěpánský, Kroulík, Mikulecká, Janiš

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)

1/9/2020

Výběr bankovního ústavu ( nabídky úvěru)
Dodatek ke Smlouvě o dílo ( SKOS Skuteč)
Hřiště Smítka
Aktuální stav rekonstrukce budovy OÚ
Informace – plánování aktivit na 2021, diskuse
Obec si vezme úvěr na dofinancování rekonstrukce budovy, aby měla k dispozici
dostatečné prostředky na další aktivity v roce 2021 a 2022. Zastupitelé vybírali z
nabídek tří peněžních ústavů – České spořitelny, a.s.,Komerční banky, a.s. a
MONETY Money Bank, a.s. Nejvýhodnější nabídka byla vytipována nabídka
Komerční banky a.s. Zastupitelé hlasovali následovně:
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se:
0

Usnesení 1/9/2020: . OZ odsouhlasilo pokračování v jednání s Komerční bankou a.s.. Pověřen
starosta
2/9/2020

Zastupitelé byli seznámeni s Dodatkem Smlouvy o dílo se zhotovitelem SKOS
Skuteč. Po vyčíslení méněprací a víceprací na rekonstruované budově je výsledkem
– 156 014,-- Kč. Zastupitelé hlasovali o odsouhlasení znění dodatku následovně:
Pro:
5
Proti:
0
Zdržel se:
0

Usnesení 2/9/2020 : OZ odsouhlasilo znění Dodatku ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem SKOS
Skuteč.

3/9/2020

Na jaro 2021 byla objednána herní sestava na dětské hřiště na náves od firmy
Smítka.

4/9/2020
Zastupitel Kroulík seznámil ostatní se stavem rekonstrukce budovy obecního úřadu.
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Obecní úřad Sedliště
Sedliště 46, 57001 Litomyšl
----------------------------------------------------------------------------------------------------Byly projednány nabídky na vybavení sálu restauračním nábytkem a nabídky na
zhotovení kuchyňského nábytku.
5/9/2020

Zastupitelé prodiskutovali plánované investiční akce na rok 2021. Zkusíme požádat
o dotace na opravy místních komunikací ( je naplánovaná oprava cesty od MŠ
k domu Hynkových), bezdrátový rozhlas ( firma Bartek), stavba hasičárny, rozšíření
veřejného osvětlení (podle možnosti požádat na POV 2021), dětské hřiště na návsi
(herní prvky).

V Sedlištích dne: 25.11.2020
starosta obce
zápis zpracoval:
ověřovatelé zápisu

………………………
………………………
………………………

……………………………..
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