Obec Seletice
Zastupitelstvo obce Seletice
Zápis č.4
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice,
konaného dne 11. února 2015, od 17:00 hodin
Místo konání: obec Seletice – místnost obecního úřadu Seletice, č.p.139
Přítomni: Mgr. Zdeněk Havlík
Václav Matucha
Ing. Otto Pohl
Ing. Jaroslav Sedláček,
Jaroslav Kulhánek
Bc. Lucie Cee
Program:
1. Pozemkové úpravy 388/2
2. Jednání s panem Perlíkem a paní Fryčovou
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. Pozemkové úpravy týkající se pozemku 388/2
Pozemkovým úřadem bylo zjištěno (dle pozemkových knih), že od roku 1934 byl daný
pozemek v majetku obce Doubravany.

2. Jednání s panem Perlíkem a paní Fryčovou – rybník , čistička
Zastupitelstvo bylo předsedajícím informováno o jednání, které proběhlo na obecním úřadu
Seletice s panem Perlíkem a paní Fryčovou z odboru životního prostředí. Jednání se týkalo
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odvodu z ČOV. Toto dle dokumentace má být vedeno do návesního rybníka, který je
v majetku pana Perlíka. Vzhledem k nevyjasněným smluvním vztahům mezi vlastníkem
rybníka a obcí Seletice, na základě kterých by mohlo docházet k vážným rizikům, jež by se
mohly dotýkat finančního vydání obce Seletice, bude s největší pravděpodobností provedena
změna projektové dokumentace k umístění ČOV. K tomu bude zřejmě nutné provést i změnu
územního plánu a směnu pozemků (vykoupení pozemků) od vlastníků pozemků, na které by
měla být ČOV vybudována. Této variantě je odbor životního prostředí více nakloněn než
k variantě stávajícího projektu, který uvažuje vypouštění odpadních vod do návesního
rybníka.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 11.02.2015
Zapisovatel: …………………………dne ……………………..
Ověřovatelé: ……………………….. dne ………………………
……………………….. dne ……………………….
Starosta: ..……………………… dne ………………………
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