Usnesení zastupitelstva obce Sedlice ze dne 20.12.2007 č.10
Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. Rozpočtové opatření č.4 /2007 dle přílohy č.1.
2. Pravidla rozpočtového provizoria .
3. Prodej pozemku č.parc.924 o výměře 75 m2 v k.ú.Hoděmyšl .
4. Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č.733/17 o výměře 149 m2.

…………………………………….
Gabriel Synek
Starosta

Vyvěšeno :
Sejmuto :

…………………………………
Vojtěch Janda
Místostarosta

Usnesení zastupitelstva obce Sedlice ze dne 9.11.2007 č.9
Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. Ceny za odvoz komunálního odpadu pro občany s trvalým pobytem v obci pro rok
2008 ve výši 1x 1 týden 1.800,-Kč a 1x 14 dní 1.000,-Kč.
2. Ukončení členství obce ve sdružení měst a obcí okresu Příbram ,,Doprava 99“.
3. Podání žádosti o poskytnutí grantu pro sport a volný čas z rozpočtu Středočeského
kraje na rok 2008 .
4. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci lesní cesty .

…………………………………….
Gabriel Synek
Starosta

Vyvěšeno :
Sejmuto :

……………………………………
Vojtěch Janda
Místostarosta

Usnesení zastupitelstva obce Sedlice ze dne 5.10.2007 č.8
Zastupitelstvo obce schvaluje :
a)

Rozpočtové opatření č.3/2007.

b)

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc.č.924 o výměře 75m2 v k.ú.Hoděmyšl.

c)

Členství obce Sedlice ve svazu měst a obcí ČR .

d)

Zastupitelstvo obce konstatuje, že obec Sedlice nemá vytvořeny podmínky
k zabezpečení výkonu státní správy na úseku přestupků. Zastupitelstvo schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy s Městem Rožmitál pod Třemšínem, které bude namísto obce
Sedlice vykonávat státní správu na úseku přestupků za podmínek
1. za každé dokončené přestupkové řízení 350,- Kč
2. smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.

e)

Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.
905/1 v k.ú. Hoděmyšl.

f)

Finanční příspěvek pro MC Rozmarýnek ve výši 500,-Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Zastupitelstvo bere na vědomí :
1.
2.

Přihlášení obce Sedlice za člena sdružení PODBRDSKO.
Objednání vánočních přání a kalendářů pro občany s trvalým pobytem v obci.

…………………………………….
Gabriel Synek
Starosta

Vyvěšeno :
Sejmuto :

……………………………………
Vojtěch Janda
Místostarosta

Usnesení zastupitelstva obce Sedlice ze dne 3.8.2007 č.7
Zastupitelstvo obce schvaluje :
g) Finanční příspěvek pro SDH Hoděmyšl ve výši 7.000,-Kč na pořádání oslav 75.let
založení sboru v Hoděmyšli.
h) Rozpočtové opatření č.2 dle přílohy č.1.
i) Finanční příspěvek pro TJ Sedlice ve výši 20.000,-Kč.
j) Plánovací smlouvu o spolupráci pro zřízení obslužné komunikace ke stavebním
pozemkům parcelám č.843/7,843/14 a 857/1 v obci Sedlice, k.ú.Hoděmyšl.
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
3. Prodej pozemku 104/2.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
3. Souhlas se vstupem na pozemky a s realizací stavby uložení kabelového vedení 22 kV
v zemi v kraji komunikace č.parc.905/1 – celková délka cca 380m.

…………………………………
Vojtěch Janda
místostarosta obce

vyvěšeno dne :
sejmuto dne :

…………………………………………….
Gabriel Synek
starosta obce

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 22.6.2007

Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. Výši finančního příspěvku v částce 7.000,- Kč pro SDH Hoděmyšl na pořádání memoriálu
Čeňka Poláka v Hoděmyšli.
2. Zveřejnění záměru prodeje části pozemků parc.č. 97/2, 48/2, 599/4, 599/5 a 947/3 z důvodu
majetkoprávního vypořádání s obcí Sedlice.
3. Prodej pozemku parc.č.981 o výměře 64 m 2 , z důvodu majetkoprávního vypořádání z obcí
Sedlice. Záměr byl zveřejněn na úřední desce 7.5.2007 a sejmut 22.5.2007.
4. Rozsah vyúčtování všech položek výpočtu ceny vodného za rok 2006.

-----------------------------------------Vojtěch Janda
místostarosta obce

Vyvěšeno dne :
Sejmuno dne :

--------------------------------------------Gabriel Synek
starosta obce

