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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 17. prosince 2014, od 16:00 hodin 

 

 

Místo konání: obec Seletice – místnost obecního úřadu Seletice, č. p. 139 

 

Přítomni: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík 

                  Václav Matucha 

                  Ing. Otto Pohl 

                  Ing. Jaroslav Sedláček 

                  Jaroslav Kulhánek 

                  Bc. Lucie Cee 

                  Hačecký Vladimír – člen finančního výboru 

 

Nepřítomni:  Monika Matuchová, omluvena 

 

Program: 

 

1. Schválení rozpočtu obce na rok 2015 

2. Webové stránky obce 

 

Zapisovatel: Bc. Lucie Cee 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek 

 

 

Zahájení  

 

Starosta, (dále jako „předsedající“) přivítal členy Zastupitelstva (dále též jako 

„zastupitelstvo“). Konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce je schopno se usnášet, 

k platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. 

 

1. Schválení rozpočtu obce na rok 2015 

 

Předsedající konstatoval, že návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední desce obce, a to ve 

znění, na kterém se shodlo zastupitelstvo obce i finanční výbor.  

  

Starosta obce navrhl, aby se zastupitelstvo usneslo na schválení rozpočtu obce Seletice pro 

rok 2015, a to příjmy a výdaji ve výších podle paragrafového třídění rozpočtové skladby.  

 

Návrh rozpočtu obce je koncipován jako schodkový. Zahrnuje dotace z MŽP na stavbu 

vodovodu, kanalizace a čističky, zde bude nutné počítat se spoluúčastí obce (viz. Návrh 

rozpočtu 2015). 

 

Rozpočet pro rok 2015 je schvalován jako schodkový takto:  
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 Celkové příjmy rozpočtu ve výši 42 557 400,00 Kč  

 Celkové výdaje rozpočtu ve výši 46 257 400, 00 Kč 

 

Financování schodku mezi příjmy a výdaji bude kryto přebytkem finančních prostředků z 

minulých let.   

 

Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva ke schválení rozpočtu obce Seletice na rok 

2015 nebyly vzneseny. 

 

Výsledek hlasování: Pro přijetí: 6  proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 1 bylo schváleno bez doplnění. 

 

 

 

2. Webové stránky obce 

 

Nové webové stránky obce budou spuštěny během měsíce ledna 2015, budou obsahovat 

důležitá oznámení, aktuální informace z úřadu, veškeré dokumenty, zápisy a rozpočty obce. 

Nově umožní zvětšení textu pro slabozraké či audio verzi záznamu hlášení obecního rozhlasu. 

 

Stránky provozuje Obce na webu s.r.o. 

Cena za realizaci a správu bude činit 495 Kč měsíčně dle smlouvy o dílo. 

 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 12. 2014 

 

Zapisovatel: …………………………dne …………………….. 

 

Ověřovatelé: ……………………….. dne ……………………… 

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 

 

 

 

 

signace v založeném 

 

 


