
USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEDLNICE 
KONANÉHO DNE 29. 10. 2012 V  KIC SNĚŽENKA V SEDLNICÍCH

Usnesení č. 154/2012
ZO schvaluje hlasování samostatně ke každému bodu programu.

Usnesení č. 155/2012
ZO schvaluje navržené členy návrhové komise ve složení Jordánek , Oleják , Kotrc

Usnesení č. 156/2012
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení z 11. zasedání ZO ze dne 27.8. 2012 konaného v sále 
KIC Sněženka

Usnesení č. 157/2012
ZO schvaluje zprávu o činnosti RO za období od minulého jednání ZO tj. od 27.8.2012
do 29.10.2012

Usnesení č. 158/2012
ZO bere na vědomí hospodaření obce za 1.- 9. - měsíc 2012.

Usnesení č. 159/2012
ZO schvaluje změnu rozpočtu obce č. 4 na rok 2012 a to:
Příjmy + 70.980,-  celkem 17.136.138,-
Výdaje + 70.980,- celkem 19.856.324,-
Financování tř. 8  beze změn celkem 2.720.186,-

Usnesení č. 160/2012
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, o poplatku za komunální odpad

Usnesení č. 161/2012
ZO bere na vědomí Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sedlnice v roce 2012

Usnesení č. 162/2012
ZO schvaluje prodej pozemku (záměr již byl vyhlášen a vyvěšen dle § 39 Zákona o obcích č.
128/2000 Sb.) parc.č. 757/2 o výměře 65 m2 a parc.č. 759 o výměře 199 m2 paní Žanetě 
Minksové a p.Karlu Martykánovi bytem Sedlnice č.p. 295, 742 56 za kupní cenu 5.280,-Kč 
plus správní poplatky vše se splatností při podpisu smlouvy.

Usnesení č. 163/2012
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. 
1490/31 o výměře 288 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.

Usnesení č. 164/2012
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. 329 o 
výměře 297 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


