
USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEDLNICE 
KONANÉHO DNE 27. 2. 2012 V  KIC SNĚŽENKA V SEDLNICÍCH

Usnesení č. 106/2012
ZO schvaluje hlasování samostatně ke každému bodu programu.

Usnesení č. 107/2012
ZO schvaluje navržené členy návrhové komise ve složení Jordánek ,Oleják, Chyba

Usnesení č. 108/2012
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení z 7. zasedání ZO ze dne 16.12. 2011 konaného v sále 
KIC Sněženka

Usnesení č. 109/2012
ZO schvaluje zprávu o činnosti RO za období od minulého jednání ZO tj. od 16.12.2011
do 27.2.2012

Usnesení č. 110/2012
ZO bere na vědomí hospodaření obce za 1.- 12. - měsíc 2011.

Usnesení č. 111/2012
ZO bere na  vědomí Vyúčtování  provozních  prostředků a  schvaluje  hospodářský výsledek 
příspěvkové  organizace  MŠ  a  ZŠ  Sedlnice  tzn.  Zisk  ve  výši  6.552,03,-Kč,  který  bude 
převeden do  rezervního fondu. ZO bere na vědomí  zprávu o výsledcích finančních kontrol za 
rok 2011 a návrh odpisového plánu na rok 2012 u PO ZŠ a MŠ Sedlnice

Usnesení č. 112/2012
ZO schvaluje navýšení prostředků na pokrytí nadnormativních výdajů pro příspěvkovou 
organizaci ZŠ a MŠ Sedlnice ve výši 160.000,-Kč

Usnesení č. 113/2012
ZO schvaluje v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. Školský zákon a vyhláškou č. 48/2005 
Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 
výjimku z nejnižšího  počtu žáků ve třídě pro základní školu pro školní rok 2012/2013. 
Zároveň se tímto zavazuje uhradit případné zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy.

Usnesení č. 114/2012
ZO schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě mateřské školy pro třídu na 27 dětí 
(vzhledem k rozměrům herny v 1. patře)  na dobu neurčitou

Usnesení č. 115/2012
ZO schvaluje změnu rozpočtu obce č. 1 na rok 2012
Na straně přijmu + 108.989,-Kč, Celkem 15.608.989,-Kč
Na straně výdajů – 109.769,-Kč Celkem 18.329.175,-Kč
Financování tř. 8 – 218.758,-Kč Celkem 2.720.186,-Kč

Usnesení č. 116/2012
ZO bere  na vědomí Zápis z jednání revizní komise DSO Povodí Sedlnice ze dne 22.12.2011 
a rozpočet DSO Povodí Sedlnice na rok 2012



Usnesení č. 117/2012
ZO schvaluje pana Libora Chybu určeným zastupitelem ve věcech pořízení Územního plánu 
Sedlnice

Usnesení č. 118/2012
ZO bere na vědomí Výsledky výběrového řízení na dodávku exteriérové/interiérové mobilní 
pódium a schvaluje koupi pódia u firma Michal Elznic – CZ Podium za cenu 98.849,-Kč bez 
DPH 

Usnesení č. 119/2012
ZO  Sedlnice  ve  smyslu  §  84  odst.  2  písm.  f)  zákona  č.  128/2000Sb.,  
o  obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  jakožto  akcionář  společnosti 
ASOMPO a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje 
jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana Františka Jordánka, nar, 26.2.1974, 
bytem Sedlnice 520. Delegace zástupce obce, jakožto akcionáře, je určena k výkonu všech 
práv  akcionáře  jménem  akcionáře  na  více  valných  hromadách  v období  určeném  dle 
následující věty, a to k výkonu všech práv akcionáře na všech řádných, mimořádných nebo 
náhradních  valných  hromadách  společnosti  ASOMPO,  a.s.  Tato  delegace  zaniká  dne 
30.9.2012 nebo odvoláním zastupitelstvem obce před uplynutím termínu uvedených v této 
větě.
Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby 
místo  něho  jednala  za  zmocnitele,  a  to  konkrétně  a  výhradně panu Petru  Olejákovi,  nar. 
10.11.1968, bytem Sedlnice 89.

Usnesení č. 120/2012
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na Mosty přes vodní tok Sedlnice v obci Sedlnice do 
OPŽP Oblast podpory 1.3. – Omezování rizika povodní

Usnesení č. 121/2012
ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/5/i/2012/Ja v rámci 
přípravy stavby „Chdníkové těleso lokalita k.ú. Sedlnice

Usnesení č. 122/2012
ZO ve smyslu ustanovení § 85 písm. a) s ohledem na ustanovení § 39 Zákona o obcích č. 
128/2000 Sb. schvaluje Záměr obce na odprodej pozemku z majetku obce a to: parc. č. 
757/2 o výměře 65 m2 a parc.č. 759 o výměře 199 m2 v k.ú. Sedlnice zapsané na LV č. 10001 
a to za kupní cenu v místě a čase obvyklou, ve výši  20 Kč, odpovídající ceně reálné.

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


