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Úvodní slovo
Vážení a milí spoluobčané,
Vstoupili jsme do roku 2016, do kterého Vám všem, jménem svým a jménem celého zastupitelstva přeji
mnoho osobních pracovních úspěchů, lásky, štěstí, tolerance a porozumění.

Zastupitelstvo
1) Na rok 2016 byl zastupitelstvem zpracován
návrh rozpočtu, jako vyrovnaný a po
zákonné lhůtě k seznámení byl i tak
schválen.
2) V minulém zpravodaji jste byli informováni o
žádosti na dotaci ke svozu bioodpadu. Obec
tuto dotaci získala a to ve výši více jak
2.400.000,-Kč, při nákladech 350.000,-Kč. K
samotné realizaci svozu v obci jsou
informace níže.

3) Zastupitelstvem byly projednány a schváleny
obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) a to
"požární řád obce" a "o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných
sportovních
a
kulturních
podniků, včetně tanečních zábav a diskoték
a jiných kulturních podniků v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku".
4) Připravuje OZV o místních poplatcích v
souladu s platným územním plánem.

Informace
Vodovod a kanalizace
Jak jste byli informování prostřednictvím posledního zpravodaje k projektu "Vodovod, kanalizace a
ČOV", věnovali jsme rok 2015 tomu, abychom zajistili vše potřebné k úspěšné realizaci. Březnem
tohoto roku začíná konečná administrační část celého projektu do fáze podání žádosti o dotaci.
Dotační systém na takovéto projekty je předběžně postaven na 85% příjmu dotačních a 15%
spoluúčastí obce. Z části příjmu dotací je však bude ihned odečítáno celkem 25%, které má obec získat
finančním přispěním vlastníků nemovitosti za tzv. "zhodnocení" a výběrem "vodného a stočného".
Vedle tohoto je podmínkou tvořit fond pro revitalizaci ČOV, která má životnost 10 let. O výši příspěvků
vlastníků nemovitostí a ceně vodného a stočného bude k diskusi ve chvíli, kdy bude zřejmá finanční
spoluúčast obce. Projektová dokumentace byla zadávána již v roce 2008, samotné projekty jsou
vyhotoveny k roku 2011. Zcela nově se musela vyprojektovat ČOV, zadáno v roce 2015, a v témže roce
také byla vyhotovena studie. Obec doposud za projektové činnosti, v letech 2008 - 2011 zaplatila více
jak 510.000,-Kč, které z důvodů velké časové prodlevy již asi nebude možné započíst do uznatelných
nákladů projektu. Pro některé části projektu byly roce 2010 a 2011 vydány územní rozhodnutí, platné
dva roky. Rozhodnutí pozbyly platnosti v roce 2012 a 2013 (platnost dva roky), neboť nebyly
prodlouženy a je tedy nutné tyto procesy opakovat. Také některé části projektu budou muset doznat
změn a uvést je do právního souladu. Všechny změny a související administrativa by měly být
provedeny tak, abychom mohli ještě letos (září 2016) skutečně o dotaci požádat. Také bude důležité,
zda obci bude převedena část pozemku, který je ve vlastnictví státu a dále i získání dalšího pozemku
formou směny. Celkové náklady realizace byly k roku 2011 vypočteny na částku téměř 46 mil., včetně
DPH. Hledá se řešení a provádějí se analýzy, kterými by se celková cena, k zadávací dokumentaci
výběrového řízení snížila, za zachování kvality a proveditelnosti projektu. Již nyní jsme schopni ponížit
cenu o téměř 7 mil. z původní částky. Nelze sice předjímat celkovou cenu k výběrovému řízení, ale
předpoklad je takový, že i výběrovým řízením může dojít k dalšímu snížení celkové ceny.

Náves a ostatní zeleň v obci
V současné době se zpracovává studie na obnovu zeleně na návsi a v prostoru zvoničky. Stav návsi se
za poslední dva roky tak zhoršil, že je nutné situaci řešit co nejrychleji. Stejně tak bude provedena
oprava výtluků na "cestě" mezi silnicí II. třídy a lesním pozemkem vedoucího k fotbalovému hřišti.
Svoz bioodpadů
Od měsíce dubna - května 2016 bude probíhat svoz bioodpadů z domácností v obci Seletice. Svoz
bude probíhat 1x za týden až 14 dní. Pro zájemce je připraveno 100 nádob o obsahu 240 l a 20 nádob
o obsahu 1100 l. Zájemci bude nádoba bezúplatně zapůjčena na základě dohody a bezplatný bude i
svoz. Rozdělování nádob bude probíhat od 16. března 2016. Zájemci mohou žádat osobně v
budově úřadu, nebo prostřednictvím elektronické pošty (email: obec@seletice.cz).

Co je bioodpad
Organické zbytky a bioodpady z domácností:
 zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
 kávové a čajové zbytky
 zbytky pečiva
 skořápky z vajíček a ořechů
 lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
 zvadlé květiny, zemina z květináčů
 podestýlka domácích býložravých zvířat
Organické zbytky a bioodpady ze zahrad:
 posekaná tráva, listí, větvičky
 plevele, zbytky ovoce, zeleniny
 piliny, hobliny, kůra
 popel ze dřeva
 trus býložravých hospodářských zvířat
 peří, chlupy, vlasy
 stará zemina
Mezi bioodpad nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
K zamyšlení - zastupitelstvo
5. 3. 2016 byl uspořádán "Obecní ples" a to 11 v pořadí a jako druhý byl v nekuřáckých prostorách. Je
to současný trend, který se ne každému zamlouvá, ale myslím si, že jde o správný směr a krok. Bohužel
ne všude se dá v obci zajistit plně prostory pro nekuřáckou společenskou akci. Náklady na letošní ples
dosáhly částky 16.000,-Kč (hudba, zajištění tomboly, plakáty a pozvánky). Další finanční náležitosti s
pořádáním plesu jsou hrazeny mimo veřejných financí s pomocí jiných fyzických, nebo právnických
osob. Z historie je zřejmé, že tento druh plesu, až na pár výjimek, neměl a nemá velkou veřejnou
podporu. K zamyšlení pak zůstává, zda je to místem, kde se ples historicky pořádá, nebo dobou, kdy je
konán. Obec se snažila ples zatraktivnit výběrem hudebního tělesa, začala jej pořádat jako nekuřácký a
snažila se i zatraktivnit tombolu. Ani jedno nezískalo u veřejnosti širší podporu a tak logicky vyplývá, že
kamenem úrazu je zřejmě prvotní výběr místa, kde se ples koná. Zastupitelstvo bude tuto věc řešit v
kontextu s dalšími aktivitami, které chce pro širší veřejnost v další době uskutečňovat.
Upozornění
Dne 23. 3. 2016 dojde mezi 08:00 a 15:00 hod. k plánovanému přerušení dodávky elektřiny v
obci.

