Obec Seletice
Zastupitelstvo obce Seletice
Zápis č. 9
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice,
konaného dne 8. června 2016, od 16:00 hodin
Místo konání: obec Seletice – místnost obecního úřadu Seletice, č. p. 139
Přítomni: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík
Václav Matucha
Ing. Jaroslav Sedláček
Monika Matuchová
Bc. Lucie Cee
Jaroslav Kulhánek
Vladimír Hačecký – člen finančního výboru
Program:
1. Informace o dotacích na hřbitovní zdi, márnici a na rozhlas
2. Usnesení č. 26/6/2016 – Závěrečný účet - schválení
3. Informace k projektu na vodovod, kanalizaci a ČOV
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. Informace o dotacích na hřbitovní zdi, márnici a na rozhlas
Obci Seletice byly schváleny dotace na obnovu rozhlasu a opravu hřbitovní zdi a márnice.
V nejbližším termínu bude probíhat výběrové řízení a poté realizace projektů.

2. Usnesení č. 26/6/2016 – Závěrečný účet - schválení
Zastupitelstvo obce Seletice schvaluje závěrečný účet obce Seletice a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením s výhradami.
Chyby budou napraveny do 31. 12. 2016
Výsledek hlasování: Pro přijetí: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 26/6/2016 bylo schváleno bez doplnění.

3. Informace k projektu na vodovod, kanalizaci a ČOV – převod části pozemku 125
Předsedající zastupitelstvo informoval o dokončení jednání k bezúplatnému převodu pozemku
125/3 na obec. Pozemek by měl být převeden na obec. O stavu bude předsedající dále
informovat.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 8. 6. 2016
Zapisovatel: Bc. Lucie Cee
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek
Zapisovatel: …………………………dne ……………………..
Ověřovatelé: ……………………….. dne ………………………
……………………….. dne ……………………….
Starosta: ..……………………… dne ………………………
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