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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č.  

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 11. března 2020, od 16:00 hodin 

 

 

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

 

Přítomni:  Mgr. Bc. Zdeněk Havlík 

Václav Matucha 

Ing. Jaroslav Sedláček 

  Jitka Hlaváčová 

Michal Janků 

Vladimír Hačecký 

                        Bc. Lucie Cee    

                    

                   

 

Program: 

 

1. Zrušení veřejných zasedání zastupitelstva 

2. Vodovod 

3. Rozpočtové opatření č. 1 /2020  

4. AZ Elektrostav, a.s. – IZ-12-6001842 usnesení 1/3/2020 

5. Elektroinstalace – Seletice č. 1 - usn. 2/3/2020 

6. Zahradní altán – Seletice č. 1 usn. 3/3/2020 

 

 

 

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. Zrušení veřejných zasedání zastupitelstva 

Vzhledem k situaci kolem nákazy COVI-19, se na neurčito ruší veřejná zasedání zastupitelstva, z 

předběžné opatrnosti. Dle situace se obnoví zasedání, a to dle plánu veřejných zasedání. 

 

 

 

2.  Vodovod 
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Zastupitelstvo a starosta jednali o tom, jakým způsobem se budou obyvatelé podílet na zřízení 

přípojek vodovodu. V jednání jsou dvě varianty, a to buď vyhláškou na zhodnocení pozemku 

(místní poplatek), nebo jednorázovým poplatkem formou daru. Zastupitelé a starosta, se 

přiklánějí k místnímu poplatku vydaný vyhláškou. Zastupitelé a starosta musí rozhodnout 

nejdéle do první kolaudace a stejně tak vyhláška musí být platná do první kolaudace.  

 

 

 

3.  Rozpočtové opatření č. 1/2020  

 

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

bez námitek. 

 

 

 

4.  AZ Elektrostav, a.s. – IZ-12-6001842 usnesení 1/3/2020 

 

Z důvodu nevyhovujícího stavu rozvodu elektrické energie napěťové hladiny NN v obci 

Seletice je nezbytná rekonstrukce tohoto rozvodu. Venkovní vedení nízkého napětí, podpěrné 

body 7 a 82, bude demontováno a nahrazeno kabelovým vedením NN. Zastupitelé 

jednomyslně odsouhlasili uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodou umístění stavby mezi obci Seletice a ČEZ Distribuce, a.s.  

 

Výsledek hlasování: Pro přijetí: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

 

      5. Elektroinstalace – Seletice č. 1 - usn. 2/3/2020 

 

Zastupitelstvo rozhodlo o rekonstrukci elektroinstalace z důvodu bezpečnosti v budově čp. 1, 

ve vlastnictví obce. Rekonstrukce bude provedena v sále a přilehlých místností, mimo 

restaurace, kuchyně, WC a bytu. Na prováděnou rekonstrukci chce obec žádat dotaci, či 

příspěvek z Fondu obnovy venkova Středočeského kraje. 

 

Výsledek hlasování: Pro přijetí: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

 

6.  Zahradní altán – Seletice č. 1 usn. 3/3/2020 

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo a schválilo zbudování zahradního altánu u dětského hřiště na 

pozemku ve vlastnictví Obce Seletice.  V souvislosti s tímto dále rozhodlo, že bude žádat na o 

příspěvek, dotaci – Fond obnovy venkova Středočeského kraje. 

Výsledek hlasování: Pro přijetí: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  11.3.2020 
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Zapisovatel: Nikola Hložková 

Ověřovatelé zápisu: Jitka Hlaváčová, Michal Janků 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 


