
Usnesení ze schůze zastupitelstva obce Sedliště, 

která se konala 25. května 2020 v kanceláři Obecního úřadu 

 

 

 

Zastupitelstvo schvaluje: 

 

- záměr prodeje pozemku p.č. 390/6 část e, f dle geometrického plánu č. 76-122/2000 

z 31.7.2000 v počtu 7-0-0, 

- zařazení do projektu „Otevřené zahrady Jičínska z.s.“ počtem hlasů 7-0-0, 

- odvoz elektro spotřebičů společnosti REMA Systémy, a.s. počtem hlasů 7-0-0, 

- poměrem hlasů 7-0-0 poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč Kyzivátově 

dechové kapele Libáň, 

-  poskytnutí dotace z rozpočtu obce na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 

linkovou dopravou ve výši 12 617 Kč v počtu hlasů 7-0-0, 

- poskytnutí dotace ve výši 308 000 Kč z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

č. 20POVU 1-0069 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu 

s názvem „Výstavba autobusových zastávek v obci Sedliště“ v počtu hlasů 7-0-0, 

- Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Kopidlnem a obcí Sedliště o přenosu 

příslušnosti k projednávání přestupků počtem hlasů 7-0-0, 

- celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy 

kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, a to bez výhrad 

v počtu hlasů 7-0-0, 

- účetní závěrku obce Sedliště za rok 2019 a převod hospodářského výsledku z účtu 

431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Výsledek 

hospodaření předcházejících účetních období počtem hlasů 7-0-0, 

- rozpočtové opatření č. 9 na rok 2020. 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

- vytyčení hranice na základě objednávky pana Marcela Biffera 

- „Rozhodnutí č.67/20“ o vypouštění odpadních vod 

-  „VEŘEJNOU VYHLÁŠKU“ přechodného dopravního značení pro akci „obnova 

nn“ v termínu 9.7.2020 – 15.7.2020 

- Rozhodnutí o užívání septiku s biofiltrem u rodinného domu č.p. 51  

- uzavření smlouvy o dílo s firmou S – Vision s.r.o.   Zhotovitel se touto smlouvou 

zavazuje provést pro objednavatele za uvedených podmínek dílo: „Autobusové 

zastávky v obci Sedliště“ za cenu 772 852,11 Kč s DPH. 

 

Zastupitelstvo ukládá starostce: 

- podepsat darovací smlouvu s Kyzivátovou dechovou kapelou Libáň, 

- podepsat Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Kopidlnem a obcí Sedliště o přenosu 

příslušnosti k projednání přestupků, 

- podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 

č. 20POVU 1-0069 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu 

s názvem „Výstavba autobusových zastávek v obci Sedliště“. 
 


