
USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEDLNICE 
KONANÉHO DNE 27. 8. 2012 V  KIC SNĚŽENKA V SEDLNICÍCH

Usnesení č. 142/2012
ZO schvaluje hlasování samostatně ke každému bodu programu.

Usnesení č. 143/2012
ZO schvaluje navržené členy návrhové komise ve složení Jordánek , Oleják ,Kotrc

Usnesení č. 144/2012
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení z 10. zasedání ZO ze dne 25.6. 2012 konaného v sále 
KIC Sněženka

Usnesení č. 145/2012
ZO schvaluje zprávu o činnosti RO za období od minulého jednání ZO tj. od 25.6.2012
do 27.8.2012

Usnesení č. 146/2012
ZO bere na vědomí hospodaření obce za 1.- 7. - měsíc 2012.

Usnesení č. 147/2012
ZO schvaluje změnu rozpočtu obce č. 3 na rok 2012 a to:
Příjmy + 72.000,-  celkem 17.065.158,-
Výdaje + 72.000,- celkem 19.785.344,-
Financování tř. 8  beze změn celkem 2.720.186,-

Usnesení č. 148/2012
ZO Sedlnice:

I. schvaluje
      Ve smyslu § 84 odst.2 zák.č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) ve znění  
      pozdějších předpisů a § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním    
      plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), ve znění pozdějších předpisů,
      ZADÁNÍ Územního plánu Sedlnice, které je obsahem přílohy č.1 předloženého
      materiálu.
II. bere na vědomí
      Vyhodnocení projednávání návrhu zadání Územního plánu Sedlnice v rozsahu
      Přílohy č. 2 předloženého materiálu.
III.  neschvaluje
       zařazení do Zadání Územního plánu Sedlnice záměry na řešení Územního plánu
       Sedlnice dle přílohy č. 3  předloženého materiálu.
IV.   ukládá
        pořizovateli zabezpečit zpracování Návrhu Územního plánu Sedlnice

Usnesení č. 149/2012
ZO schvaluje ponechat zůstatek roku 2011 celkem 917.036,- Kč na zvláštním účtu 
sdružených prostředků pro snížení částky na úhradu ztrátovosti v roce 2013/ v případě, že 
bude ODO financovat přes Krajský úřad, přeplatek bude ihned vrácen obcícm.

Usnesení č. 150/2012
ZO schvaluje Výsledky výběrového řízení na „Renovace střechy budovy Zámku 
v Sedlnicích“ za cenu 72.100,-Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o 
dílo s firmou Radek Mikulský.



Usnesení č. 151/2012
ZO schvaluje Výsledky výběrového řízení na „Organizační zajištění veřejné zakázky pro 
Obec Sedlnice – Mosty přes vodní tok Sedlnice v obci Sedlnice“ za cenu 54.000,-Kč včetně 
DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s firmou SELLER MORAVIA,s.r.o..

Usnesení č. 152/2012
1. Schválení přijetí dotace „Protipovodňová opatření v povodí Sedlnice“

Zastupitelstvo obce Sedlnice schvaluje přijetí podpory na spolufinancování projektu v rámci 
Operačního programu životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR 
na akci „Protipovodňová opatření v povodí Sedlnice“ pro příjemce podpory Sdružení povodí 
Sedlnice,  se  sídlem  Závišice  115,  IČ  70237093,  na  které  bylo  vydáno  rozhodnutí  č. 
11091171-SFŽP.

2. Pověření  Shromáždění  starostů  Sdružení  povodí  Sedlnice  zajištěním 
výběrového řízení na dodavatele projektu „Protipovodňová opatření v povodí 
Sedlnice“

Zastupitelstvo obce Sedlnice opravňuje Shromáždění starostů DSO Sdružení povodí Sedlnice 
realizovat  veřejnou  zakázku  na  projekt  „Protipovodňová  opatření  v povodí  Sedlnice“ 
schváleným pod číslem rozhodnutí 11091171-SFŽP

3. Pověření Shromáždění starostů Sdružení povodí Sedlnice podpisem veškerých 
smluv  včetně  jejich  dodatků,  které  se  týkají  projektu  „Protipovodňových 
opatření Sedlnice“

Zastupitelstvo obce Sedlnice opravňuje Shromáždění starostů DSO Sdružení povodí Sedlnice 
projednáváním  a  podpisem  všech  smluv  včetně  dodatků,  které  se  týkají  projektu 
„Protipovodňových opatření v povodí Sedlnice“ schváleným pod číslem usnesení 11091171-
SFŽP.

Usnesení č. 153/2012
ZO bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru DSO Regionu Poodří ze dne 
22.6.2012

……………………………..                                                       ……………………………..
     František Jordánek                                                                            Petr Oleják
        Starosta obce                                                                              Místostarosta obce


