Obec Seletice
Zastupitelstvo obce Seletice
Zápis č. 6
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice,
konaného dne 11. března 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.

Dopis lesy ČR
Podepsaná smlouva (dotace, jednání, stanoviska…)
Svoz nebezpečných odpadů
Usnesení 5/3/2015 nákup nové sekačky
Dofinancování projektu "Zateplení ubytovny Seletice"

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. Dopis Lesy ČR
Starosta seznámil zastupitelstvo s obsahem dopisu Lesy ČR a. s. k problematickému
zneprůjezdnění lesní cesty „dlouhá“, kam nechaly umístit betonové skruže. Z dopisu vyplývá,
že tím není zamezena cesta pro IZS. Zastupitelstvo tuto skutečnost bere na vědomí.

2. Smlouva Anylopex s.r.o.
Starosta seznámil zastupitelstvo s obsahem uzavřené smlouvy. Zastupitelstvo tuto vzalo na
vědomí bez výhrad. Firma Anylopex s.r.o. tak připraví projektovou dokumentaci na odpadové
hospodářství. Obec bude tímto žádat o dotaci.
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3. Svoz nebezpečných odpadů
Dne 11. 4. 2015 bude u obecního úřadu naproti hasičské zbrojnice umístěn kontejner na svoz
nebezpečného odpadu v čase od 11:15 – 11:45

4. Usnesení 5/3/2015 - nákup nové sekačky
Zastupitelstvo obce navrhuje odsouhlasit nákup nové sekačky na trávu, jelikož cena za opravu
stávající nefunkční sekačky R484TR, dle vyjádření servisu Mountfield a.s., by byla oproti
původnímu odhadu cca o 3000 vyšší. Celková cena by po slevě činila 4722 Kč.
Výsledek hlasování: Pro přijetí: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/3/2015 bylo schváleno bez doplnění.

1. Dofinancování projektu "Zateplení ubytovny Seletice"
Zastupitelstvo obce projednalo zajištění dofinancování projektu TJ Seletice o. s. ze zdrojů
obce pro rok 2015. Zastupitelstvo rozhodlo, že poskytne TJ Seletice o. s. bezúročnou půjčku
do výše 150.000,-Kč, na základě žádosti a odůvodnění. Zastupitelstvo pro případ poskytnutí
půjčky pak pověřuje starostu k uzavření předmětné smlouvy. Splatnost bezúročné půjčky, v
případě její výše až 150.000,-Kč bude maximálně 1 rok od jejího uzavření.
Výsledek hlasování: Pro přijetí: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 11. 03. 2015
Zapisovatel: Bc. Lucie Cee
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek
Zapisovatel: …………………………dne 11. 3. 2015
Ověřovatelé: ……………………….. dne 11. 3. 2015
……………………….. dne 11. 3. 2015
Starosta: ..……………………… dne 11. 3. 2015
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