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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č.  

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 1. prosince 2021, od 16:00 hodin 

 

 

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

 

Přítomni:  Mgr. Bc. Zdeněk Havlík 

Ing. Jaroslav Sedláček 

                        Václav Matucha 

                        Vladimír Hačecký 

                        Bc. Lucie Cee  

                       Jitka Hlaváčová 

  

                     
Michal Janků 

                  

                   

 

Program: schválený           pro 6                proti 0                        zdržel se 0 

  

1. Odpady – nová vyhláška usnesení 1/12/2021 

2. Smlouva Městec Králové usnesení 2/12/2021 

3. Příspěvek pro trvale žijící obyvatele na rok 2022 - 3/12/2021 

4. Příspěvek na energie – místní obchod 4/12/2021 

5. Schválení rozpočtu na rok 2022 5/12/2021 

 

 

 

 

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. Odpady – nová vyhláška usn. 1/12/2021 

 

Zastupitelstvu byl předložen návrh na zvýšení poplatku za svoz a uložení komunálního 

odpadu, a to na částku 1.200, -Kč pro každou osobu trvale žijící na územní obce a každou 

nemovitost, která není trvale obydlena. Dále byl dán návrh na snížení poplatku u trvale 

žijící osoby na území obce ve věku 75 let a více, včetně dosažení takového věku v roce 2022 

a to na částku 900,- Kč, kdy snížený poplatek v obci pro danou skupinu obyvatel byl vždy 

Omuveni:   
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snížený a je brán jako pro danou sociální skupinu. Snížení poplatku se v obci cílové 

sociální skupině poskytuje každý rok. 

 

Ke schválení je tedy návrh na zvýšení poplatku na částku 1.200, Kč dle návrhu a 

poskytnutá sleva 900,- dle návrhu. Proti danému návrhu nebyla žádná připomínka ani 

žádný jiný návrh, a o návrhu bylo hlasováno. 

 

 

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

 

 

 

2. Smlouva Městec Králové usn. 2/12/2021 

 

Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dopravní obslužnosti mezi, Obec Seletice x Město Městec 

Králové. Částka pro rok 2022 činní 32.700Kč. 

 

 

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

 

 

 

3.      Příspěvek pro trvale žijící obyvatele na rok 2022 - usn. 3/12/2021 

 

Byl podán návrh, vzhledem k celkově vzrůstající inflaci s predikcí dále vzrůstající, aby 

byl obyvatelům s trvalým pobytem, podle zákona o evidenci obyvatel, poskytnut 

jednorázový příspěvek na rok 2022. Po diskusi o poskytnutí příspěvku bylo rozhodnuto, 

že příspěvek bude poskytnut pro rok 2022 ve výši 400,-Kč.  

 

 

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

 

 

4. Příspěvek na energie – místní obchod usn. 4/12/2021 

 

Zastupitelstvo se zabývalo podle možností, poskytnout příspěvek na energie pro místní 

obchod potravin a dalšího zboží, který je obcí pronajímán (Nguyen Vu Dinh – IČ 

75353008). Vzhledem k vzrůstajícím cenám energií a pro zachování základní obslužnosti 

byl podán návrh na poskytnutí příspěvku ve výši 5.000, -Kč, ve výši jednoměsíční splátky. 

 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Schválení rozpočtu na rok 2022 usn. 5/12/2021.  

 

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2022 v celkových příjmech 15.875.199, -Kč a výdajích 

17.684.373, Kč. Rozpočet je koncipován jako schodkový z důvodu výstavby vodovodního 

přivaděče a vodovodních řadů v obci. Rozdíl bude hrazen z úspor obce. 

 

 Výsledek hlasování:  Pro přijetí: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
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Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 1. 12. 2021 

 

Zapisovatel: Nikola Hložková 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jitka Hlaváčová 

 

Zapisovatel: …………………………dne …………………….. 

 

Ověřovatelé: ……………………….. dne ……………………… 

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


