
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Seletice, dne 10. března 2021 Stránka 1 
 

Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č.  

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 10. března 2021, od 16:00 hodin 

 

 

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

 

Přítomni:  Mgr. Bc. Zdeněk Havlík 

Michal Janků 

                       Bc. Lucie Cee  

                       Václav Matucha 

Omluveni:     Vladimír Hačecký 

                       Jitka Hlaváčová 

                       Ing. Jaroslav Sedláček 

                    

                   

 

Program: 

 

1. Výběrové řízení vodovod – druhé kolo 

2. Kompostéry – Staré Hrady 

3. Hospoda rekonstrukce 

4. Roznos respirátorů 

5. Rozpočtové opatření č. 1  

 

 

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. Výběrové řízení vodovod – druhé kolo 

 

Proběhlo druhé výběrové řízení. Byla vybrána firma VIS – Vodohospodářsko-inženýrské 

služby, spol. s.r.o. 

 

 

 

2. Kompostéry 

 

Obec Staré Hrady získala dotaci na kompostéry (pro občany Staré Hrady, Seletice a Žeretice. 

Pro trvale žijícího občana je kompostér zcela zdarma. Obec pro občany dostane 21 kusů a tyto 

budou občanům vydávány na základě smlouvy a předběžné objednávky.  
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3. Hospoda rekonstrukce 

 

Starosta informoval zastupitelstvo, že uzavřel s fou. OB-LIGO dodatek smlouvy. 1 k 

rekonstrukci kuchyně a příslušenství. Smlouva je uzavřená na vícepráce, které souvisejí s 

opravou celé jedné stěny sousedící s bytem v objektu, kde bylo zjištěno po odkrytí části omítky, 

že zde v minulosti došlo k zahoření trámu a dále musela být z části vykopána a znovu 

zabetonována podlaha pro vedení vody a kanalizace a srovnání výšek podlah. Cena více prací 

byla dohodnuta na částku 34.010,96,-Kč (vč. DPH).  

 

 

 

 

 

4. Roznos respirátorů 

 

Obecní úřad nakoupil ze svých zdrojů respirátory. Roznášeli se pro trvale žijící osoby starší 

65+ . Lidé dostali 2 respirátory na osobu.  

 

 

     5. Rozpočtové opatření č. 1 

 

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č 1. Zastupitelstvo toto vzalo na vědomí 

bez námitek.  

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

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  10.3.2021 

 

Zapisovatel: Nikola Hložková 

Ověřovatelé zápisu: Jitka Hlaváčová, Michal Janků 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 


