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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

Zápis č.  

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 14. července 2021, od 16:00 hodin 

 

 

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

 

Přítomni:  Mgr. Bc. Zdeněk Havlík 

Michal Janků  

                       Václav Matucha 

                       Jitka Hlaváčová 

                       Ing. Jaroslav Sedláček 

Omluveni:     Lucie Cee 

                       Vladimír Hačecký 

                    

                   

 

Program: 

 

1. Zástava proti úvěru  

      2.   Dotace na DČOV 

      3.   Poskytnutí daru – uragán Morava 

 

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. Zástava usn. 1/7/2021 - znalecký posudek 

 

Starosta informoval zastupitelstvo o jednání s Českomoravskou rozvojovou a záruční bankou 

ohledně možnosti uzavření smlouvy na úvěr ve výši 8.000.000, -Kč pro dofinancování stavby 

Vodovodu a přivaděče Seletice. Banka požaduje zaručit úvěr nemovitostí. 

Zastupitelstvo se po diskusi jednomyslně rozhodlo, že do zástavy vloží budovu Obecního úřadu. 

K tomuto je potřeba vyhotovit znalecký posudek, kdy banka požaduje zajištění aspoň půlkou 

výši úvěru.  

 

Pro zástavu banky budovou Obecního úřadu, Seletice 139 bylo hlasováno jednomyslně a 

následném uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva. 

 

Pro: 5                          proti: 0                      zdržel se: 0 

 

 

     2.   Dotace na DČOV 
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Starosta informoval zastupitele o možnosti získání dotace na domovní čističky odpadních 

vod k jednotlivým nemovitostem. Vzhledem k situaci, kdy obec z finančních důvodů 

nebude moci pro následující roky zajistit výstavbu centrální kanalizace, jeví se tato 

možnost jako reálná k nakládání s odpadními vodami jednotlivými DOČV. Dotace by se 

pro obec měla pohybovat kolem 85% s náklady cca 120 až 140 tisíc na jednu čističku. 

Dotace nejsou určeny pro jednotlivce, tyto musí být žádostí obce. Jednotlivé DČOV jsou 

pak po dobu udržitelnosti (10 let) monitorovány. Jsou určeny pouze pro trvale žijící 

obyvatele, je ale možnost i pro chataře, pokud celoročně svoji nemovitost obývají. 

 

Zastupitelstvo s variantou bez výhrad k výstavbě DOČV souhlasilo a pověřilo starostu, 

aby učinil kroky k podání žádosti o dotace. 

 

Starosta sdělil, že bude vyhotoven leták s přihláškou k DOČV a distribuován do schránek, 

je nutné, aby se projektu účastnilo nejméně 30% obyvatel. Do daného počtu je možné 

zahrnout i všechny obecní budovy. Pro občany by bylo vše bezplatné, je možné zvážit i 

dar. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

3.   Poskytnutí daru – uragán Morava 

 

Starosta informoval zastupitelstvo, že dne 28. 6. 2021 rozhodl o zaslání daru postiženým 

po uragánu na jižní Moravě. Dar ve výši 50.000, -Kč byl odeslán na účet 333999/2700 

Český červený kříž – fond humanity. Finanční dar, má větší vypovídací a účelnou 

hodnotu, než zasílání různých věcí (oblečení, jídla apod.) 

 

Zastupitelé s tímto postupem souhlasí a nemají žádných námitek 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  14.7.2021 

 

Zapisovatel: Nikola Hložková 

Ověřovatelé zápisu: Jitka Hlaváčová, Michal Janků 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 

 

 

 


