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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám představil další způsob informovanosti a komunikace Obecního úřadu a Vámi.
Naše snaha je a bude, abyste byli v co možná největší míře informování o dění v naší obci,
připravovaných projektech s dopadem na život v obci, o kulturních, společenských a sportovních akcí
ve spolupráci s dalšími.
Po ustavující schůzi zastupitelstva došlo k dílčím organizačním změnám ve struktuře Obecního úřadu
tak, aby byl chod úřadu pružnější a efektivnější. Vím, že jsme malá obec, ale i taková si zaslouží
navenek více pozornosti svého okolí a zkvalitnění života všech, kteří v obci bydlí, nebo ji navštěvují pro
chvíle odpočinku a změny po celotýdenním pracovním shonu.
Mgr. Bc. Zdeněk Havlík - starosta
Zastupitelstvo
1) Jednou z prvních prací nového zastupitelstva
bylo vyhotovení rozpočtu na rok 2015.
V rámci toho musel být nejdříve vyhotoven
rozpočtový plán na rok 2015 a následující
roky. Do rozpočtu byla zahrnuta dotace na
vybudování kanalizace a vodovodu ve výši
více jak 42.000.000,-Kč. Po návrhu rozpočtu,
jeho vyvěšení na úřední desce, byl takový
rozpočet schválen.
2) Byly zcela změněny webové stránky obce,
které najdete na adrese www.obecseletice.cz.
Stránky jsou určené i pro slabozraké.
3) Byla zadána práce k vyhotovení symbolů
obce (znak, vlajka). Symbol se nachází
vpravo nahoře, který vychází z dochovaného
otisku pečetě rychtáře ze Seletic, který je
uložen v Národním archivu. Symboly obce
byly příslušným podvýborem Parlamentu ČR,
schváleny.

4) Byla odsouhlasena nová vyhláška (1/2015) o
systému sběru odpadů vznikajících na území
obce Seletice a s jejich nakládáním –
zveřejněna na úřední desce a webových
stránkách obce.
5) Zastupitelstvem bylo rozhodnuto o podání
žádosti dotace na svoz bioodpadu v obci
Seletice. Obec pak dotaci získala.
6) Knihovna byla přestěhována do prostor
budovy Obecního úřadu.
7) Byla pronajata celá budova místní prodejny.
8) Bylo prodáno vozidlo, zakoupené obecním
úřadem.

Informace - co nás trápí
Vodovod a kanalizace
Většina z Vás jistě očekává, kdy se začne budovat
vodovod a kanalizace. Jedná se o hlavní prioritu
obce. V dané věci narazila obec na problém
umístění ČOV (čistička odpadních vod), která se
po změnách v projektu měla budovat na obecním
pozemku, vedle „trafostanice“ u „panského
rybníka“, který není v majetku obce. Do rybníka

měla být vyvedena výpusť na základě smluvního
vztahu s vlastníky rybníka. Zajistit však smluvní
vztah tak, aby nebyl pro obě strany nevýhodný a
pro obec nevznikaly další, nyní skryté finanční
náklady, je zcela nemožné. Proto byla zvolena,
v zásadě jediná, možnost, vystavět ČOV na jiném
místě a pokud možno mimo obec. Nové místo
pro umístění ČOV bylo na základě pozemkových

úprav v extravilánu katastrálního území obce
Seletice nalezeno. To s sebou nese časovou
prodlevu spojenou se změnou projektové
dokumentace, územního plánu a směnou
pozemků s jiným vlastníkem, se kterým byla
dohoda v nepísemné formě uzavřena. Změna
územního plánu a projektu s sebou bohužel nese
další finanční výdaje a časovou prodlevu. Takové
změny ale neponesou do budoucna možnou
právní nejistotou, která by mohla vzniknout v nyní
zpracované části projektu a umístění ČOV. Po
seznámení se s připraveností projektu bylo
usouzeno, že jsou nutné změny, bez kterých
bychom projekt vodovou, kanalizace a ČOV
nemohli uvést do reality.
Náves a ostatní zeleň v obci
Stávající stav návsi, s pomníkem padlých, a v okolí
je neutěšený. Od vozidel zničená zeleň, výtluky,
poškozené oplocení kolem pomníku. Přistoupíme

k částečné úpravě a následně k celkové renovaci.
Stejně tak bychom v další době revitalizovali i
další zeleň v obci.
Stav a kvalita vody z „obecní studny“ –
dotčení obyvatelé Seletic
Na stránkách Obecního úřadu Vás informujeme o
stavu a kvalitě vody, kterou využívají některé
domácnosti. Rozhodnutím byla voda označena,
na základě rozborů, jako nepitná. Jako každý rok,
s příchodem suchých letních dnů, dochází
k poklesu vody ve studni a některé domácnosti se
potýkají v daném období s nedostatkem vody pro
svoji domácnost. Tady bychom chtěli na všechny
apelovat, aby s vodou šetřili, aby nedocházelo
k napouštění bazénů, mytí vozidel, zalévání
rostlin apod. Po možném nabytí oprávnění
s nakládáním vody pro běžné užití, zvažuje
Obecní úřad vydání závazné vyhlášky o využívání
vody.

Místa k třídění odpadu
Sběrné místo pro sběr plastů, papíru a skla
1) Místo naproti Obecnímu úřadu u trafostanice.
2) Místo za objektem penzionu TJ Seletice, o. s.
Sběrné místo bioodpadu - pro občany obce Seletice
1) Kontejner - umístění u hřbitovní zdi.
Sběrné místo kovů
1) Místo naproti Obecnímu úřadu u trafostanice
Diskusní neformální setkání občanů se zastupci obce
Rád bych Vás všechny pozval na setkání, které se bude konat dne 25. července 2015 od 15:00
hod. na sále „kabin“ TJ Seletice z. s.
Témata k diskusi:
- vodovod, kanalizace, ČOV, zhodnocení pozemků spojený s místním poplatkem
- bioodpad,
- obecní studna a využívání vody – rozbory, poplatky apod.,
- směsné dopady a poplatky pro rok 2016,
- seznámení s plánem rozvoje obce,
- seznámení s projekty v roce 2015 a 2016 s využitím dotací,
- nevyhovující stav obecního rozhlasu - dotace
- Vaše náměty, poznatky, připomínky nejen k daným tématům.

