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Vážení a milí spoluobčané, 

 

úvodem mě dovolte, abych citoval některé méně známe pranostiky pro měsíc březen a duben. A co jsou 

vlastně pranostiky? Jsou tou vzkazy a rady našich předků budoucím generacím. V dobách, kdy 

předpověď počasí v moderní podobě tak, jak ji známe dnes, ještě neexistovala, nezbývalo lidem než 

odhadovat vývoj počasí na základě zkušeností s počasím pro roční období, měsíc či konkrétní datum. 

Činili tak podle svých dosavadních zkušeností, které se nezřídka na základě pravidelných 

meteorologický jevů opakovaly. 

 

Březen: březen bez vody – duben bez trávy. Březnový sníh škodí polím. Jak prší v březnu, tak také v 

červnu. 

Duben: na mokrý duben – suchý červen. Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň. Hrom v dubnu – dobrá 

novina, mráz květů více nepostíná. 

 

Zastupitelstvo   

   

1) Na rok 2018 byl zastupitelstvem zpracováván 

návrh rozpočtu s výhledem příjmů více jak 

2.800.000,-Kč, a výdaji 3.225.000,-Kč. 

Rozpočet byl koncipován jako vyrovnaný 

s dodatečným financováním zbudování 

nového digitálního rozhlasu v celkovém 

objemu cca 1,300.000, -Kč s dofinancováním 

ve výši 425.000,-Kč z úspor. 

2) Obec Seletice z úspor, které naspořila 

v období od roku 2014 do 2017, odkoupila 

nemovitost Seletice čp. 1. (restaurace, sál, 

obytná část), a to včetně přilehlých pozemků 

a stávající nájemní smlouvy k provozování 

hostinské činnosti. Kupní cena 2.100.000,-

Kč.  

3) V průběhu jara dojde na základě schválení 

příslušných orgánů k částečné změně 

dopravního značení v obci a doplnění 

dopravního značení na místních 

komunikacích. 

4) V průběhu roku 2018 dojde k evidenci psů 

v obci podléhajících místnímu poplatku a 

vydání nových známek.  

5) Poplatky za komunální odpad v roce 2018 se 

zachovají ve stejné výši 600,-Kč jako v roce 

2017, a zachovávají se i sociální úlevy.  

6) Odložení pronájmu koupaliště z technických 

důvodů. 

7) Obecní zastupitelstvo v roce 2014 převzalo 

finanční prostředky ve výši 3.800.000,-Kč 

(vedených na účtu u ČNB a KB). V lednu 2018, 

po předcházejících investicích (bioodpad, 

hřbitov, náves, rozhlas, opravy některých cest, 

nákupu nemovitostí), čítá kladné finanční 

prostředky, u výše uvedených účtů, v součtu 

4.140.000,-Kč. Při zaokrouhlených výdajích 

3.000.000,-Kč (dotacích a nákup nemovitosti 

bod. 2), byl majetek obce účetně zhodnocen o 

cca 6.600.000,-Kč.   

 

 

Informace  

 

Vodovod a kanalizace  

Na podzim roku 2017 byla podána u Stavebního úřadu Rožďalovice žádost o uzemní řízení pro stavby 

vodovodu, přivaděče, kanalizace a ČOV. Po zahájení územního řízení bylo nařízeno ústní jednání. Již 

před samotným ústním jednání projevil nesouhlas s danými stavbami, jejich umístění a funkčností, jeden 

z dotčeným sousedících vlastníků pozemků stavby (dále jen rozporovatel), Podstatou nesouhlasu je 

zamýšlené vypouštění přečištěných vod do vodoteče Kozačka, která je přítokem do jím vybudovaného 

rybníka. V jednom z dopise připustil, že by situace mohla být akceptovatelná, pokud by obec zbudovala 

na pozemku jiného vlastníka dočištění. Tuto situaci obec řešila ještě před písemným podání 



rozporovatele a nabídla řešení s dočištěním na vlastním pozemku Obce Seletice, s tím, dle dalších 

písemných podání, rozporovatel nesouhlasil.   

Prioritou Obce Seletice je pro občany zajistit pitnou vodu a vzhledem k tomu, že je možné zajistit 

výstavbu vodovodního přivaděče a následně rozvést vodu do obce, bylo dohodnuto s inženýringem o 

samostatném projednání přivaděče, vodovodu, kanalizace a následně ČOV.  V rámci možností a dalších 

majetkoprávních vztahů se využije další trasy vypouštění vyčištěných odpadních vod, která byla již na 

přelomu roku 2016–2017 navrhnuta a zakreslena jako studie trasy vodoteče tak, aby se napřímo vyhnula 

pozemkům rozporovatele.  Nicméně doufám, že zdravý rozum zvítězí, kdy se rozporovatele vybudování 

vodoteče, vodovodu, kanalizace a ČOV nijak nedotkne jeho pozemků, ani jeho práv.  

  

Obecní rozhlas 

Koncem roku 2017 se započalo s budováním nového, digitálního, rozhlasu v obci. V průběhu února byla 

obnova stávajícího rozhlasu dokončena a do poloviny dubna bude probíhat zkušební provoz.  

 

Hřbitov: 

Na stránkách obce www.obecseletice.cz , úřední deska – dokumenty ke stažení, můžete najít vzor 

smlouvy na hrobová místa hřbitova Seletice. Zpětnou kontrolou bylo zjištěno, že na hrobová místa 

nejsou sepsány smlouvy o pronájmu hrobových míst, smluvně stanovená cena a doba za pronájem místa. 

Drtivá většina „pronájmů“ byla uhrazena do roku 2010. Bylo rozhodnuto, že v roce 2018 musí všichni 

nájemci uzavřít s obcí smlouvu o pronájmu hrobového místa (urna, jedno hrob, dvoj hrob – urna – 20,-

, jedno hrob – 34,-, dvoj hrob – 60,-, hrobka – 60,-, dětské hroby – 10,-, hrob č. 71–60,-.) a uhradit 

nájemné od podpisu smlouvy. K uzavření smlouvy žádáme všechny k doložení poslední platby (nebude 

vybírána zpětně) a v možnostech každého i fotografie hrobu (fotka, soubor jpg., či v jiném foto souboru 

s uvedením nájemce). U hřbitova je umístěna platová černá nádoba pro hřbitovní odpad. 

 

Samovýroba v obecním lese – Dlouhý: 

Od 10. dubna 2018 do 20. dubna 2018 budou přijímány přihlášky trvalé žijících občanů k samovýrobě 

dřevní hmoty v obecním lese Dlouhý dle těžebního plánu. K dispozici je cca 150 prostorového m³. 

Každému z přihlášených je k dispozici do 10 prostorových metrů. Pro rok 2018 bude přijato tedy max. 

15 přihlášek. Přihlášky přijímá a další informace podá místostarosta Václav Matucha – tel. 

602650770, nebo pouze přihlášky na email obec@seletice.cz. Cena je stanovena: 200,-Kč – 

jehličnan, 250,-Kč – list, smíšený – cena dle převahy druhu mezi 200–250,-Kč. 

 

Dne 21. 4. 2018 bude naproti Obecnímu úřadu přistaven velkoobjemový kontejner a stejný den bude 

proveden i svoz nebezpečného odpadu (11:15 až 11:45 hod.) 

 

Vítání občánků 

 

Zastupitelstvo Obce Seletice rozhodlo, že v roce 2018 proběhne v obci první vítání občánků za 

samostatné působení Obecního úřadu Seletice. Vítání občánků proběhne v měsíci září, přesné datum 

bude upřesněno. Bylo rozhodnuto, že proběhne vítání nejen u nově narozených, ale i u děti do 15ti let, 

které se narodily do obce Seletice a neproběhlo u nich vítání občánků v jiné obci. Tímto pak žádáme 

všechny rodiče, aby děti, na které se vítání vztahuje, přihlásili na Obecním úřadě. Vítání dětí starších 

jednoho roku pak bereme jako poděkování rodičům. Vítání občánků v dalších letech již bude probíhat 

standardně u nově narozených. 

 

 

Nabídka pracovního místa – výběrové řízení 

 

Obec příjme na poloviční úvazek zaměstnance (ženu i muže) na poloviční pracovní úvazek. Výkon práce 

– administrativa, spisová agenda, Czech Point, vidimace a legalizace (u vybraných činností zaměstnanec 

projde školením). Podle nařízení vlády č. 340/2017 Sb. tato pracovní náplň odpovídá platové třídě 7., 

poloviční úvazek 7.370,- hrubé mzdy při I. stupni, bez praxe. Přihlášky s krátkým životopisem a 

uvedením praxe je možno zasílat do 15. dubna 2018, poštou, osobně i elektronicky na Obec Seletice. 

Nástup možný od 1. května 2018. Podrobnosti mohou uchazeči získat na Obecním úřadě Seletice. 

http://www.obecseletice.cz/
mailto:obec@seletice.cz

