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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č. 10 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 6. května 2015, od 17:00 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 

   Monika Matuchová 

                Bc. Lucie Cee 

                Vladimír Hačecký – člen finančního výboru 

       

Program: 

 

1. Projednání rozpočtových opatření 

2. Měřič rychlosti 

3. Usnesení č. 9/5/2015 

4. Smlouva na dům služeb 

5. Dotace na zeleň 

 

 

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. Projednání rozpočtových opatření č. 2 

 

Kontrola plnění rozpočtu obce za období 01.2015 – 04.2015 

 

Výdaje – výpis dle paragrafů 

 

 paragraf 2221 Výdaje na dopravní obslužnost, navýšit o 6160 Kč  

 paragraf 3314 Činnosti knihovnické, navýšit o 2500 Kč 

 

 

 

Finanční výbor, na základě kontroly a jeho protokolu doporučuje zastupitelstvu 

přijmout rozpočtové opatření k vyrovnání uvedených položek, hrazených z úspor. 
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Na základě doporučení finančního výboru přijalo zastupitelstvo všemi hlasy přítomnými 

rozpočtové opatření č. 1/2015. 

 

 

2. Měřič rychlosti 

 

Obecní měřič rychlosti (ze směru od Mcel) opět nefunguje. Firma, která jej instalovala, zajistí 

opravu. Jelikož je přístroj stále v záruční době, a to do dubna 2016, bude oprava provedena 

z jejich nákladů. Pokud se bude porucha opakovat, zastupitelstvo uvažuje o odstoupení od 

kupní smlouvy. 

 

 

 

3. Usnesení č. 9/5/2015 

 

Od nového roku zastupitelstvo rozhoduje o vyplacení příjmu sociálních dávek osobám žijících 

v ubytovacím zařízení obce. 

K 6. 5. 2015 v ubytovacím zařízení bydlí: 

Vlastimil Jirout, nar. 13. 08. 1961 

Bohumil Veltrus, nar. 20. 02. 1950 

 

Předsedající navrhuje přijmout usnesení ke schválení příjmu sociálních dávek osobám, žijící 

v ubytovacím zařízení TJ Seletice z. s.  

 

Výsledek hlasování: Pro přijetí: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 9/5/2015 bylo schváleno bez doplnění. 

 

 

 

4. Smlouva na dům služeb 

 

Od 01. 05. 2015 do 30. 04. 2016 obec Seletice uzavřela novou smlouvu na pronájem celého 

objektu Domu služeb. Smlouva byla připravena JUDr. Miroslavem Borovcem.  

 

Kontrolní výbor byl pověřen sepsáním veškerého obecního majetku. 

 

 

 

5. Dotace na zeleň 

 

V průběhu roku by měly být vyhlášeny dotace na zeleň v obcích. Obec připraví projekt a bude 

žádat o jejich udělení. V plánu je prioritně opravit náves a okolí kolem pomníku.  

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.30 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 06. 05. 2015 
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Zapisovatel: Bc. Lucie Cee 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek 

 

Zapisovatel: …………………………dne 6. 5. 2015 

 

Ověřovatelé: ……………………….. dne 6. 5. 2015 

 

……………………….. dne 6. 5. 2015 

 

Starosta: ..……………………… dne 6. 5. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


