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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č. 8 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 8. dubna 2015, od 17:00 hodin 

 

 

Místo konání: obec Seletice – místnost obecního úřadu Seletice, č. p.139 

 

Přítomni: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík 

                Václav Matucha 

                Ing. Otto Pohl 

                Ing. Jaroslav Sedláček 

                Jaroslav Kulhánek 

                Bc. Lucie Cee 

 Vladimír Hačecký – člen finančního výboru 

                

       

Program: 

 

1. Usnesení č.6/4/2015 

2. Poškozená komunikace 

3. Projekt vodovod a kanalizace 

 

 

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. Usnesení č.6/4/2015 

 

Zastupitelstvo obce Seletice bylo seznámeno s šetřením a navrhuje zamítnout stížnost paní 

Hercogové, bytem Seletice čp. 101. Po důkladném šetření nebylo zjištěno žádné nadměrné 

podmáčení pozemku. 

 

Výsledek hlasování: Pro přijetí: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 6/4/2015 bylo schváleno bez doplnění. 

 

 

 

2. Poškozená komunikace 
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Před pozemkem čp. 101, došlo k poškození příjezdové komunikace. Zastupitelstvo zašle paní 

Hercogové dopis a bude požadovat nápravu. Komunikaci je nutné uvést do původního stavu 

se stanoveným termínem do jednoho měsíce. 

 

 

 

3. Projekt vodovod a kanalizace 

 

Na úpravách projektu „vodovodu a kanalizace“ pro obec Seletice, na nové umístění ČOV 

bude pracovat firma JAMIprojekt, která zpracovávala celý projekt po vodovod, kanalizaci a 

ČOV. ČOV byla minulým zastupitelstvem neprojektována vprostřed obce s výpustí do 

soukromé vodní nádrže – rybníka manž. Perlíkových. S dotyčnými nebyla možná žádná shoda 

o možném prodeji či směně a tak do budoucna by takový stav vytvářel právní nejistotu při 

Obec. Starosta se pověřuje k uzavření nezbytné smlouvy s danou firmou o novém umístění. 

Dle sdělení starosty probíhají jednání o směně pozemků a změně územního plánu, které jsou 

nezbytné pro nové umístění ČOV.  

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.30 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 08. 04. 2015 

 

Zapisovatel: Bc. Lucie Cee 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek 

 

Zapisovatel: …………………………dne 8. 4. 2015 

 

Ověřovatelé: ……………………….. dne 8. 4. 2015 

 

……………………….. dne 8. 4. 2015 

 

Starosta: ..……………………… dne 8. 4. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


