USNESENÍ č. 10 / 2014
ze Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne 20. 8. 2014
Bod č. 1
ZO schválilo navržený program:

1) Schválení programu zastupitelstva obce
2) Rozpočtové opatření č.3
3) Rozhodnutí SFŽP č. 14186746 „Obnova zeleně v obci Sebranice“
4) Žádost o byt
5) Žádost o odprodej pozemku p.č. 37/3 v k.ú. Sebranice
6) Žádost o odprodej pozemku p.č. 176/5 a 176/4 v k.ú. Sebranice
7) Žádost o odprodej pozemku p.č. 258/5 v k.ú. Pohora
8) Závěrečný účet za rok 2013SMSV Poličsko
9) Výstavba seníku v k.ú. Sebranice
10) Zařazení p.p.č. 367/10 v k.ú. Pohora do zastavěného území
11) Výkon přenesené působnosti v projednávání přestupků
12) Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě
13) Územní plánování
14) Různé
15) Diskuse
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel : 0
Bod č. 2
Ověřovatelé zápisu pan Josef Stříteský a Mgr.Miluše Vopařilová zápis z jednání ZO ze dne
6. srpna 2014 ověřili.
Bod č. 3
ZO schválilo rozpočtové opatření č.3
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel : 0
Bod č. 4
ZO přijalo Rozhodnutí č. 14186746-SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu
„Obnova zeleně v obci Sebranice“ v rámci OPŽP z prostředků SFŽP v celkové výši
způsobilých výdajů 2.401.498 Kč
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel : 0
Bod č. 5
ZO schválilo pronájem obecního bytu p. Leoši Mikuleckému
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel : 0

Bod č. 6
ZO schvaluje možný prodej pozemku p.č. 37/3 k.ú., Sebranice.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel : 0
Bod č.7
ZO schvaluje možný prodej pozemku 176/5 a 176/4 v k.ú. Sebranice.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel : 0
Bod č. 8
ZO neschválilo možný prodej části pozemku p.č. 258/5 v k.ú.Pohora.
Pro : 0
Proti : 9
Zdržel : 2
Bod č. 9
ZO vzalo na vědomí závěrečný účet Sdružení majitelů skupinového vodovodu „Poličsko“ za
rok 2013.
Bod č.10
ZO vzalo na vědomí výstavbu seníku v lokalitě Třemošná.
Bod č. 11
ZO schválilo předložený záměr stavby „Skladovací hala SKH Sebranice“ a zařazení
pozemku p.č. 367/10 v k.ú. Pohora v Sebranicích u Litomyšle do zastavěného území obce
Sebranice s tím, že obec Sebranice nově požádá o nové vymezení zastavěného území v obci
Sebranice.
Pro : 10
Proti : 0
Zdržel : 1
Bod č.12
ZO schvaluje, aby obec Sebranice uzavřelo dodatek k veřejnoprávním smlouvám mezi Obcí
Sebranice a Městským úřadem Litomyšl a tím byl zabezpečen řádný výkon přenesené
působnosti na úseku
a) Projednávání přestupků, které by jinak projednávaly orgány Obce Sebranice ve svém
správním obvodu
b) Výkonu státní správy svěřené obci Sebranice zákonem č. 359/1999 Sb., o sociální
právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.
Zastupitelstvo obce Sebranice souhlasí s uzavřením dodatku k veřejnoprávním smlouvám, na
základě kterých výše uvedené činnosti vykonávají orgány města Litomyšl, do 31.12.2018
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel : 0

Bod č.13
ZO Sebranice souhlasí s povolení výjimky z počtu dětí o 4 ve třídě Mateřské školy Sebranice
na školní rok 2014/2015 podle §23 odst.3zákona č.561/2004Sb.,o předškolním , základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)a podle vyhlášky č. 14/2005
Sb., o předškolním vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů.
Pro : 11
Proti : 0
Zdržel : 0
Bod č.14
ZO doporučuje předání závěru k rozpracovanému územnímu plánu obce Sebranice dle
stanovisek ZO ze dne 17.4.2013 a 19.6.2013 ZO zvolenému pro období 2014 až 2018.
Termín příštího zasedání: 17.9. 2014 v 19.hod.
Zapsala : Karalová Lenka
Přítomno bylo 11 členů z 12

Starostka obce

Zástupce starosty obce

