SEDLIŠŤSKÝ

Z P R AV O D A J
číslo 8/2006 vyšlo 13. 12. 2006

Volby do zastupitelstva obce Sedliště pro volební období
2006 – 2010
Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Volební strana č. 1
Sdružení nezávislých kandidátů Sedliště 2006
1. Alžběta Koloničná
2. Milada Hillová Mgr.
3. Pavlína Mazáčová

222 hlasů
210 hlasů
202 hlasů

33,99 %
32,15 %
30,93 %

Volební strana č. 2
Sdružení nezávislých kandidátů – Sedliště ve Slezsku
1. Jaromír Haleš
2. Emil Šotkovský Ing.
3. Lenka Karpetová MUDr.

241 hlasů
238 hlasů
207 hlasů

36,90 %
36,44 %
31,69 %

Volební strana č. 3
Komunistická strana Čech a Moravy
1. Jaroslav Bednář
2. Jana Wrublová

165 hlasů
136 hlasů

25,26 %
20,82 %

Ve volbách do zastupitelstva obce Sedliště
okres Frýdek-Místek konaných ve dnech
20. 10. 2006 a 21. 10. 2006 byly volební
komisí zjištěny tyto výsledky voleb v obci:
• Celkový počet osob zapsaných ve výpisech

ze seznamu voličů a jeho dodatků

1009

• Celkový počet voličů, kterým byly vydány

úřední obálky
653
• Celkový počet odevzdaných úředních
obálek
653
• Celkové procento účasti voličů ve volbách
65,01
obecní úřad

Na ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce Sedliště, které
se konalo 6. 11. 2006 byli zvoleni:

starostou:
Volební strana č. 4
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana
lidová
1. Jaromír Krejčok Ing.
2. Roman Mokroš
3. Marie Mőcková

213 hlasů
207 hlasů
198 hlasů

32,61 %
31,69 %
30,32 %

Ing. Jaromír Krejčok
místostarostou:
Jaromír Haleš

Zvolení zastupitelé obce Sedliště děkují všem občanům, kteří se zúčastnili voleb, za důvěru.
Zároveň děkujeme předchozímu vedení obce a doufáme, že si z jeho činnosti vezmeme jen to dobré .

Radostné svátky vánoční, prožité ve zdraví,
úspěšný vstup do nového roku 2007, ...

Sdělení obecního úřadu
Na zasedání zastupitelstva dne 6.11.2006 proběhla volba orgánů zastupitelstva obce :
Finanční výbor bude pracovat ve složení : Kontrolní výbor bude pracovat ve složení :
Marie Mőcková – předseda finančního výboru Jaroslav Bednář – předseda kontrolního výboru
Antonín Strumenský – člen kontrolního výboru
Petr Tiefenbach – člen kontrolního výboru
Lenka Piekarczyková – člen finančního
Václav Liberda – člen kontrolního výboru
výboru
Libor Kulhánek – člen kontrolního výboru
Lumír Chovanec – člen finančního výboru
Dále byly zřízeny tyto komise: sociální; kultury a sportu; životního prostředí.
Sociální komise bude pracovat pod vedením Milady Hillové, komisi kultury a sportu povede
Roman Mokroš a komisi životního prostředí Ing. Emil Šotkovský.

Zastupitelstvo obce Sedliště na svém dalším zasedání dne 29.11.2006
projednalo následující body programu :
• rozpočtovou změnu č. 3/2006
• záměr vyhlášení výběrového řízení na přípravu realizace projektu snížení energetické
•
•
•
•
•
•
•
•

náročnosti objektu základní školy v Sedlištích
provedení inventarizací k datu 31. 12. 2006 a stanovení inventarizačních komisí
odměny neuvolněným členům zastupitelstva
žádost o odprodej části pozemku parc.č. 1540/2
zrušení výstavy „Monumenty 2006“ v objektu č.p. 170 z důvodu nutnosti naplnění usnesení
zastupitelstva ze dne 21. 6. 2006
výpověď smlouvy o umístění uměleckých děl na pozemku parc.č. 730
vytvoření komisí a jmenování předsedů ( viz informace výše )
informace o zahájení zjišťovacího záměru „Zástavba rodinných domů Za humny“ dle zákona
o posuzování vlivu na životní prostředí
odložení realizace opravy chodníku směr Bruzovice

Bude-li mít kdokoli zájem seznámit se s usnesením zastupitelstva, je v úplném znění k dispozici
na obecním úřadě. V průběhu 1.čtvrtletí roku 2007 budeme měnit podobu internetových stránek
obce a posléze budou na těchto stránkách uveřejněny, mimo jiné, i usnesení zastupitelstva .

Obec Sedliště vyhlašuje výběrové řízení na funkci administrativního pracovníka
v organizačních složkách Knihovna, Muzeum Lašská jizba, Kulturní dům,
Obecní úřad Sedliště, dle zákona č. 312/2002 Sb.
Druh práce
Místo výkonu práce
Platová třída
Pracovní úvazek
Pracovní poměr

:
:
:
:
:

administrativní pracovník
Sedliště
6
plný
od 1.2.2007

Termín pro podání přihlášek je do 5. 1. 2007.
Výběrové řízení se bude konat v lednu 2007.
Bližší informace jsou k dispozici na obecním úřadě, vývěskách a internetových stránkách obce.

Žádáme občany, aby dbali nutnosti ořezání větví stromů kolem distribučního vedení elektrické
energie. Toto období je, s ohledem na vegetační klid, nejvhodnější pro realizaci prořezu stromů.
za komisi životního prostředí Ing. Emil Šotkovský

V letošním roce jsme si mohli připomenout 30. výročí otevření budovy Kulturního domu
v Sedlištích. Bylo to 30. 10 . 1976, kdy se poprvé otevřely dveře kulturního domu pro veřejnost. Při této
příležitosti můžeme vyslovit díky všem občanům, kteří se na výstavbě kulturního domu podíleli.
V jeho prostorách našly zázemí pro svou činnost místní organizace a spolky. Konají se zde plesy,
zábavy, výstavy, výroční schůze, promítalo se zde kino. Je využíván Jubilejní Masarykovou základní
školou a mateřskou školou k pořádání akcí jako je Den Matek, školní akademie, karneval, Mikulášská
nadílka, kde děti recitují, hrají divadlo, tančí a zpívají. Místní farní úřad zde pořádá pravidelně dny rodin.
Kulturní dům je hojně využíván místními občany i občany z okolních vesnic, jsou zde pořádány
rodinné oslavy, svatby, srazy a další akce. Stal se centrem společenského života v obci Sedliště a to díky
občanům, kterým nebyl lhostejný kulturní život v obci.
Kulturní dům leží uprostřed obce a s obecním úřadem a restaurací Lašská jizba tvoří ucelený
komplex budov. V následujících letech bude nutno realizovat v těchto objektech a hlavně před nimi, řadu
stavebních úprav, abychom zajistili zpřístupnění prostor všem těm, pro které jsou schody překážkou.
obecní úřad

Sdělení občanů
Dne 17. 11. 2006 jsme oslavili zlatou svatbu a u této příležitosti nás navštívil pan starosta
s manželkou a paní matrikářkou. Za milou návštěvu a pěkný dárek děkujeme.
manželé Stuchlíkovi

Za projevenou soustrast, květinové dary a účast na pohřbu mé manželky paní Márie Verlíkové
děkuji členům SDH, všem příbuzným a známým.
Vladimír Verlík

... a chvíle plné pohody nejen po čas vánoční
přejí zastupitelé, zaměstnanci obce,
redakční rada zpravodaje a ...

Sdělení firem a organizací
Sdělujeme termíny čištění komínů pro rok 2007 v obci Sedliště:
21. – 22. února, 22. – 23. května,
17. – 18. září, 20. – 21. prosince.
V případě ztížených povětrnostních podmínek, nebo nemoci
zaměstnanců je možná změna termínů.
Ladislav Šputa, provozovna Kominictví, J. Trnky 72, F-M

Fotoklub Art Collegium Frýdek-Místek
vyhlašuje
9. ročník fotosoutěže pro mladé autory.
Fotosoutěže se mohou zúčastnit fotografové z FrýdkuMístku a okolí, jejichž věk v roce 2006 nepřesáhne 25 let.
Fotografie mohou být černobílé nebo barevné formátu
minimálně 13x18 cm libovolného tématu. Fotografie musí být
na zadní straně označeny názvem fotografie, dále jménem
autora, jeho adresou a rokem narození. Do každé zásilky je
nutno vložit seznam zaslaných fotografií.
♦

♦
♦

♦

Vyhodnocení fotografií provede odborná porota sestavená
pořadatelem. Nejlepší autoři získají hodnotné ceny.
Uzávěrka soutěže 15. 12. 2006
Vernisáž 23. 1. 2007 v budově Obchodní akademie FrýdekMístek (na ul. Palackého).
Vrácení fotografií do 30. 6. 2007.
Fotografie do soutěže zasílejte na adresu:
Fotoklub Art Collegium
Obchodní akademie
Palackého 123
738 02 Frýdek-Místek

V termínu od 27. 12. 2006 do 5. 1. 2007
bude v obci Sedliště prováděn
pravidelný opis vodoměrů pracovníky
SmVaK Ostrava a.s.
Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2007
Na základě usnesení představenstva
akciové společnosti byly schváleny nové
ceny vodného a stočného s účinností
od 1. ledna 2007.
Cena včetně DPH/m3
Voda pitná (vodné)
23,30 Kč
Voda odvedená (stočné)
21,11 Kč
Nové ceny budou uplatněny po prvním
odečtu měřidel následujícím po 1. lednu
2007, popřípadě bude postupováno dle
uzavřených smluvních vztahů mezi
odběratelem a dodavatelem.

Instalatérství – Miloš Tobola
Horní Bludovice
VODA – TOPENÍ
Tel: 723 580 560
724 003 362

Provádíme:
Zemní a výkopové práce
Autodoprava skříň. vozidly AVIA

Horní Bludovice
Tel. 603 261 565
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