Obec Seletice
Zastupitelstvo obce Seletice

Zápis č. 2
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice,
konaného dne 28. ledna 2015, od 17:00 hodin
Místo konání: obec Seletice – místnost obecního úřadu Seletice, č.p.139
Přítomni: Mgr. Bc.Zdeněk Havlík
Václav Matucha
Ing. Otto Pohl
Ing. Jaroslav Sedláček
Jaroslav Kulhánek
Monika Matuchová
Bc. Lucie Cee
Vladimír Hačecký – člen finančního výboru

Program:
1.
2.
3.
4.

Výstup inventury za rok 2014
Vypracování záměru k pronájmu budovy č. p. 29 (budova obchodu)
Odpadové hospodářství – bioodpad, svozová technika
Směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků

Zapisovatel: Bc. Lucie Cee
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek
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. Výstup inventury za rok 2014
Z inventury za rok 2014 kontrolního výboru vyplývá nedohledatelnost některých pozemků,
které jsou evidovány v majetku obce Seletice. Kontrolní výbor byl zastupitelstvem požádán,
aby do 25. 2. 2015 podal k uváděným pozemkům podrobnější informace.
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2. Záměr k pronájmu obchodu smíšeného zboží
Zastupitelstvo, všemi přítomnými, souladu se zabezpečením veřejných služeb pro obyvatele
obce, rozhodlo o vydání záměru k pronájmu budovy č. 29, v majetku obce, která bude sloužit
k zajištění veřejné obslužnosti obyvatel obce. Vypracováním záměru byl pověřen starosta
obce.
3. Odpadové hospodářství – bioodpad, svozová technika, dotace
Zastupitelstvo projednalo a rozhodlo o získání dotace z SFŽP ČR v rámci Operačního fondu
životního prostředí, a k uzavření příkazní smlouvy s fou. Anylopex plus s. r. o. pro získání
dotací na projekt „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem v obci Seletice“ a pověřuje starostu
obce k uzavření takové smlouvy, se kterou po jejím uzavření seznámí zastupitelstvo.
4. Směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků
Zastupitelstvu byla starostou předložena směrnice č. 1/2015 pro povedení inventarizace
majetku a závazků.
Zastupitelstvo směrnici projednalo a schválilo všemi hlasy přítomných.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 28. 01. 2015

Zapisovatel: …………………………dne 28. 1. 2015
Ověřovatelé: ……………………….. dne 28. 1. 2015
……………………….. dne 28. 1. 2015
Starosta: ..……………………… dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Seletice, dne 28. ledna 2015

Stránka 2

