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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č. 8 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 25. května 2016, od 16:00 hodin 

 

 

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

 

Přítomni:  Mgr. Bc. Zdeněk Havlík 

                 Ing. Jaroslav Sedláček 

    Monika Matuchová 

                 Bc. Lucie Cee 

                 Jaroslav Kulhánek 

 

Nepřítomen: Václav Matucha 

                   

 

Program: 

 

1. Usnesení č. 24/5/2016 – Smlouva o odběru a zpracování bioodpadu 

2. Usnesení č. 25/4/2016 – Pořízení malé zahradní komunální techniky 

3. Rozpočtové opatření č. 3 

 

 

 

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. Usnesení č. 24/5/2016 – Smlouva o odběru a zpracování bioodpadu 

 

Předsedající předložil zastupitelstvu ke schválení Smlouvu o odběru a zpracování bioodpadu. 

Smlouva bude uzavřena se společností Zemědělská výroba Heřmanský s.r.o., se sídlem 

Semčice. Po převzetí a uložení 1 tuny bioodpadu zaplatí původce zpracovateli 100 Kč včetně 

daně. Dopravu hradí původce. 

 

Výsledek hlasování: Pro přijetí: 5  Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 24/5/2016 bylo schváleno bez doplnění. 

 

 

 

2. Usnesení č. 25/5/2016 – Pořízení malé zahradní komunální techniky 
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Zastupitelstvo obce se dohodlo na pořízení malé zahradní komunální techniky a nářadí do 

70.000 Kč. 

 

Výsledek hlasování: Pro přijetí: 5  Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 25/5/2016 bylo schváleno bez doplnění. 

 

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 3 

 

Zastupitelstvem bylo jednomyslně schváleno rozpočtové opatření č. 3, kterým byla navýšena 

položka 3632 o částku 16.050,-Kč – technická dokumentace a dokumenty k opravě hřbitovní 

zdi – k dotaci. Navýšení hrazeno z úspor. 

 

 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  25. 5. 2016 

 

Zapisovatel: Bc. Lucie Cee 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 


