Obec Seletice
Zastupitelstvo obce Seletice
Zápis č. 5
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice,
konaného dne 25. února 2015, od 17:00 hodin

Místo konání: obec Seletice – místnost obecního úřadu Seletice, č. p. 139
Přítomni: Mgr. Bc.Zdeněk Havlík
Václav Matucha
Ing. Jaroslav Sedláček
Jaroslav Kulhánek
Monika Matuchová
Bc. Lucie Cee
Vladimír Hačecký – člen finančního výboru

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plán rozvoje obce Seletice
Měření odběru vody, rozbor vody
Usnesení č. 3/2/2015 obecně závazná vyhláška o odpadech obce Seletice č.1/2015
Smlouva na dům služeb Seletice
Stížnost
Usnesení 4/2/2015 – prodej obecního automobilu

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. Plán rozvoje obce Seletice
Plán rozvoje obce je jednou z podmínek k získání dotací. Pro obec Seletice bude vypracován
ve spolupráci s MAS v následujících dnech a bude zveřejněn na webových stránkách obce.

2. Měření odběru vody, rozbor vody
Obec Seletice je povinna provádět měření odběru vody. Proto byl dne 18. 2. 2015
nainstalován vodoměr na přímém odběru vody. Dle platné vyhlášky a požadavku odboru
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životního prostředí, v souladu s vyhláškou, pokud by byl celkový odběr vody nad 500 m³, je
obec povinna za každý další nadlimitní 1m³ částku ve výší 70 Kč.
Obec je dále povinna vyhotovit ročně zkoušku kvality vody – 2x zkrácená a 1x úplná
(výsledky budou k nahlédnutí na webových stránkách obce).
Krajská hygienická stanice rozhodla, že voda, používaná z veřejné studny, je nepitná, a to pro
vyšší obsah dusičnanů a koliformních bakterií.
Poplatky za rozbory vody obec uhradila. Zkrácený rozbor ve výší 1935 Kč a úplný rozbor ve
výši 6899,42 Kč.

3. Usnesení č. 3/2/2015 obecně závazná vyhláška o odpadech obce Seletice č.1/2015
Zastupitelstvo obce Seletice se usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §
10 písm. d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů novou obecní vyhlášku.
Stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce Seletice.
Výsledek hlasování: Pro přijetí: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/2/2015 bylo schváleno bez doplnění.

4. Smlouva na dům služeb Seletice
Novou smlouva na poskytování pronájmu domu služeb připraví JUDr. Miroslav Borovec
společně se starostou. Starosta se pověřuje k podpisu takové smlouvy se zájemcem o
pronájem. Pronájem bude uzavřen s nejvýhodnější nabídkou, nebo se zájemce, který se
přihlásí jako jediný a nebude-li smlouva odporovat dobrým mravům. Záměrem je pronajmout
celý objekt včetně chodníku.

5. Stížnost
Zastupitelstvu obce byla doručena stížnost paní Hercogové, bytem č. p. 101, kvůli
podmáčenému pozemku. Z okolních pozemků, dle jejich slov, stéká voda na její pozemek,
který je tak nadměrně podmáčený. Stavební výbor bude pověřen provést kontrolu a vyjádří se
k celé situaci.
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6. Inventura kontrolního výboru
V souvislosti s inventurou předložil kontrolní výbor seznam pozemků dříve nedohledaných.
Ze čtrnácti pozemků bylo dohledáno jedenáct. Zbývající tři pozemky byly kontrolnímu
výboru uloženy k dohledání jejich majitelů do 25. 06. 2015.

7. Usnesení 4/2/2015 na prodej obecního automobilu
Obecní zastupitelstvo navrhuje schválit usnesení na prodej obecního automobilu.
Výsledek hlasování: Pro přijetí: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/2/2015 bylo schváleno bez doplnění.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 25. 02. 2015
Zapisovatel: Bc. Lucie Cee
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek
Zapisovatel: …………………………dne 25. 2. 2015
Ověřovatelé: ……………………….. dne 25. 2. 2015
……………………….. dne 25. 2. 2015
Starosta: ..……………………… dne 25. 2. 2015
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