Obec Seletice
Zastupitelstvo obce Seletice
Zápis č. 15
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice,
konaného dne 29. září 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.
2.
3.
4.

Zakoupení nového softwaru pro veřejnou správu
Usnesení č. 28/9/2016 – Příspěvek obci Mcely na školku
Nebezpečný a velkoobjemový svoz odpadu
Rozpočtové opatření č. 7 a 8
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. Zakoupení nového softwaru pro veřejnou správu
Zastupitelé se dohodli na zakoupení nového PC programu – KEO-X Vidimace a legalizace.
Lze jej integrovat s ostatními moduly např. evidencí obyvatel, poplatky, nová spisová služba,
evidence obyvatel – fa. ALIS.
2. Usnesení č. 28/9/2016 – Příspěvek obci Mcely na školku
Zastupitelstvo po projednání zamítlo žádost obecního úřadu Mcely o příspěvek v částce
5000 Kč na každé dítě, s trvalým bydlištěm v Seleticích, umístěné v MŠ Mcely.
Výsledek hlasování: Pro přijetí: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 28/9/2016 bylo schváleno bez doplnění.
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3. Nebezpečný a velkoobjemový svoz odpadu
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční dne 15. 10. 2016 od 11.15 do 11.45 hodin.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude u OÚ přistaven od 14-16. 09. 2016

4. Rozpočtové opatření č. 7 a 8
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo:
rozpočtové opatření č. 7, kterým se upravuje položka 1112 (příjem) o 1.973,-Kč, dále
položka 1113 (příjem) o 1.374,-Kč. Dále 1121 (příjem) o 51.991,-Kč, dále par. 3745 (příjem)
o 1.500,-Kč, dále par. 6171 (příjem) o 10.000,-Kč, a par. 3632 (výdaj) o 687.615,-Kč, která je
hrazena z úspor (hřbitov dotace),
rozpočtové opatření č. 8, kterým se upravuje a navyšuje pol. 4216 o částku 538.916,-Kč
(hřbitov – dotace Mze).

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 29. 9. 2016
Zapisovatel: Bc. Lucie Cee
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek
Zapisovatel: …………………………dne ……………………..
Ověřovatelé: ……………………….. dne ………………………
……………………….. dne ……………………….
Starosta: ..……………………… dne ………………………
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