PROGRAM
08/2022 zasedání Zastupitelstva obce Sedlec
Starosta obce svolává zasedání Zastupitelstva obce Sedlec na den 30. 11. 2022 v 19.00 hodin v
jednací místnosti OÚ Sedlec (Sedlec 60, 250 65 Sedlec).

Program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (dle § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele.
2) Schválení zápisu z posledního zastupitelstva obce.
3) Schválení programu.
4) Projednání rozpočtového opatření č. 05/2022.
5) Projednání přijetí finančních prostředků ve výši 347.535,- Kč z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci
Tematického zadání: RVN – Rybníky a malé vodní nádrže, Oblast podpory: Výstavba
nových rybníků a malých vodních nádrží na akci: „Retenční nádrž Sedlec“.
6) Projednání výše záloh na rok 2023 dle Smlouvy o zajišťování a financování dopravní
obslužnosti uzavřené mezi obcí Sedlec a Středočeským krajem, IČ: 70891095, se sídlem
Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, zastoupeným Integrovanou dopravou
Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ: 05792291.
7) Poptávkové řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro projekt Intenzifikace
ČOV Sedlec.
8) Projednání uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby mezi obcí Sedlec a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se
sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02, zastoupenou společností
Krásnohorská elektro s. r. o., IČ: 26422310, jejímž předmětem je výstavba nového
elektrického kabelového vedení NN 0,4kV, pro napojení pozemku p. č. 83/2 v k. ú. Sedlec
u Líbeznic na elektrickou energii.
9) Projednání uzavření Smlouvy o postoupení části smlouvy o poskytování služeb ze dne
7. února 2019, jejímž předmětem je převod závazku postupitele (společnosti ONEGAST,
spol. s r. o., v likvidaci) realizovat plnění v rozsahu Autorského dozoru stavby na akci:

„III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací_PD“ mezi postupitelem, dále
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, obcí
Sedlec a společností Atelier PROMIKA s. r. o.
10) Diskuse a závěr.

Pro jednání ukládám zastupitelům přípravu těchto materiálů:
-

Mgr. Luboš Kuklík ………………………………. dle bodu 4), 5), 6), 7), 8) a 9).

Zpracoval dne:

22. 11. 2022

Mgr. Luboš Kuklík
starosta

Vyvěšeno dne:

22. 11. 2022

Sejmuto dne:

01. 12. 2022

