Obec Seletice
Zastupitelstvo obce Seletice
Zápis č. 13
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice,
konaného dne 17. června 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
Monika Matuchová
Bc. Lucie Cee
Jaroslav Kulhánek
Vladimír Hačecký – člen finančního výboru
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Svoz bioodpadu v obci Seletice – výzva k výběrovému řízení
Prosakování vody na pozemní komunikaci u trafostanice
Příjezd pouťových atrakcí
Žádost Lesy ČR
Kontejnery na tříděný odpad

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. Svoz bioodpadu v obci Seletice – výzva k výběrovému řízení
Obec Seletice zveřejnilo výzvu na veřejnou zakázku na výběr nádob a svozového vozidla na
bioodpad.

2. Prosakování vody na pozemní komunikaci u trafostanice
Před odbočkou na farmu Loudy s.r.o. prosakuje voda vozovkou. V plánu je odkopání a
vyspravení pozemní komunikace. Nyní se zajišťují náležitá povolení, následovat bude
poptávka firmy, která se o opravu postará.
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3. Příjezd pouťových atrakcí
Na obecní pozemek přijely pouťové atrakce, jsou zde bez vědomí obce, bez jakéhokoliv
povolení, oznámení či dohody. Nutno napravit - pověřen starosta.

4. Žádost Lesy ČR
Pan Jakub Kamínek ze společnosti Lesy ČR požádal obec o možnost umístění dvou
osázených skruží na Mužíkově aleji. Obec tomuto požadavku vyhověla.

5. Kontejnery na tříděný odpad
Obec v nejbližším termínu zajistí umístění nových kontejnerů na tříděný odpad v dolní části
Seletic. V plánu je též umístění nové informační vitríny.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne : 17.6. 2015
Zapisovatel: Bc. Lucie Cee
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek
Zapisovatel: …………………………dne ……………………..
Ověřovatelé: ……………………….. dne ………………………
……………………….. dne ……………………….
Starosta: ..……………………… dne ………………………
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