Obec Seletice
Zastupitelstvo obce Seletice
Zápis č.
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice,
konaného dne 10. listopadu 2021, od 16:00 hodin
Místo konání: obec Seletice – místnost obecního úřadu Seletice, č.p.139
Přítomni:

Mgr. Bc. Zdeněk Havlík
Ing. Jaroslav Sedláček
Michal Janků
Václav Matucha
Vladimír Hačecký
Bc. Lucie Cee
Jitka Hlaváčová

Program:
1.
2.
3.
4.

Vánoční rozsvícení stromečku
Žádost o připojení na místní vodovod odnesení 1/11/2021
Věcné břemeno na přípojky usnesení 2/11/2021
Dotace Středočeský kraj
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. Vánoční rozsvícení stromečku
Pokud to situace dovolí, rozsvícení vánočního stromečku by se konalo 4. prosince 2021.

2. Žádost o připojení na místní vodovod usnesení 1/11/2021
Pan Josef Sobota DiS., přinesl žádost o připojení na hlavní místní vodovodní řád + následné
připojení vodovodních přípojek k pozemkovým parcelám v obci Seletice. Jedná se o
pozemkové parcely určené pro další možnou výstavbu rodinných domů. Jedná se o parcely
č. 1248, 958, 1100/1. Zastupitelé nemají námitek možnému připojení na vodovodní řad při
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splnění všech podmínek, vypracovaný projekt – stavební povolení, uzavření smlouvy o
věcném břemeni apod.
Výsledek hlasování:

Pro přijetí: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

3. Věcné břemeno na přípojky usnesení 2/11/2021
Proběhla diskuze ohledně přípojek na obecním pozemku, na které se bude muset udělat věcné
břemeno s obcí. Přípojky se budou muset nechat zaměřit. Zastupitelé a starosta se shodli, že by
byla jednotná cena věcného břemene – obslužnosti pro všechny 100 Kč. Zastupitelé rozhodli
Výsledek hlasování: Pro přijetí: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

4. Dotace Středočeský kraj usn. 3/11/2021
Obec získala dotaci ze středočeského infrastrukturního fondu ve výši 1.195.141, -Kč.
Zastupitelstvo Obce Seletice schvaluje přijetí dotace ve výši 1.195.141, -Kč z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vodovod Seletice ev. č. projektu
ISF/ŽIV/044838/2021.
___________________________________________________________________________

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 10. 11. 2021
Zapisovatel: Nikola Hložková
Ověřovatelé zápisu: Jitka Hlaváčová, Michal Janků
Zapisovatel: …………………………dne ……………………..
Ověřovatelé: ……………………….. dne ………………………
……………………….. dne ……………………….
Starosta: ..……………………… dne ………………………
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