PROGRAM
10/2019 zasedání Zastupitelstva obce Sedlec
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce Sedlec na den 19. 12. 2019 v 19.00 hodin v
jednací místnosti OÚ Sedlec.

Program:
1) Schválení rozpočtu obce Sedlec na rok 2020.
2) Projednání rozpočtového opatření č. 05/2019.
3) Projednání složení inventarizační komise pro inventarizaci veškerého majetku a závazků
obce Sedlec za rok 2019.
4) Projednání kalkulace ceny stočného na rok 2020.
5) Projednání kalkulace ceny vodného na rok 2020.
6) Vydání Obecně závazné vyhlášky obce Sedlec č. 5/2019 o místním poplatku ze psů.
7) Vydání Obecně závazné vyhlášky obce Sedlec č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu.
8) Projednání uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 06. 2019 mezi obcí
Sedlec a společností ŠNAJDR stavby Mělník, s. r. o, identifikační číslo 27110648, se
sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník, jejíž předmětem je akce: „Sběrný dvůr Sedlec“,
výstavba stavebního objektu SO 01 – objekt administrativy, garáže, skladů.
9) Projednání uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb na akci: „III/0083 a
III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací_PD,“ uzavřené dne 07. 02. 2019 mezi obcí
Sedlec a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, identifikační číslo
00066001 a společností ONEGAST spol. s r. o., se sídlem Koněvova 651/22, 130 00
Praha 3, identifikační číslo 45786828.
10) Projednání uzavření dohody o narovnání mezi obcí Sedlec a společností Půdy
alfa, s. r. o., se sídlem Jičínská 29, 130 00 Praha 3 – Žižkov, identifikační číslo
28231236, uzavírané v souvislosti s převodem dopravní a technické infrastruktury
vystavěné v rámci projektu „16 RD Sedlec – U Lípy.“
11) Projednání uzavření darovací smlouvy mezi obcí Sedlec a společností Půdy alfa, s. r. o.,
se sídlem Jičínská 29, 130 00 Praha 3 – Žižkov, identifikační číslo 28231236, jejímž
předmětem je bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 128/4, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 1751 m2, a dále pozemku parcelní číslo 128/46, orná půda, o
výměře 91 m2, to vše zapsáno na LV č. 268 v katastrálním území Sedlec u Líbeznic a
obci Sedlec do majetku obce Sedlec.
12) Projednání uzavření kupní smlouvy mezi obcí Sedlec a společností Půdy alfa, s. r. o., se
sídlem Jičínská 29, 130 00 Praha 3 – Žižkov, identifikační číslo 28231236, jejímž

předmětem je úplatný převod dopravní a technické infrastruktury (veřejné osvětlení,
pozemní komunikace vč. dešťové kanalizace), vystavěných v rámci projektu „16 RD
Sedlec – U Lípy,“ za souhrnnou částku Kč 2.000,- do majetku obce Sedlec.
13) Různé.
Pro jednání ukládám zastupitelům přípravu těchto materiálů:
-

Ing. Zdeněk Veselý ………………………………. dle bodu 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) a 8),
Mgr. Luboš Kuklík ………………………………. dle bodu 9), 10), 11) a 12).

Návrhy je možné podávat starostovi (jeho zástupci) a to:
a) ústně, přednesením na zasedání,
b) písemně.
Písemné návrhy v počtu 7 výtisků prostřednictvím OÚ podávejte nejpozději 5 dnů před
zasedáním. Návrhy musí obsahovat název, obsah, návrh usnesení a důvodovou zprávu.

Zpracoval dne:

11. 12. 2019

Ing. Zdeněk Veselý
starosta

Vyvěšeno dne:

11. 12. 2019

Sejmuto dne:

20. 12. 2019

