Obec Seletice
Zastupitelstvo obce Seletice
Zápis č.
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice,
konaného dne 22. září 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
Vladimír Hačecký
Jitka Hlaváčová
Ing. Jaroslav Sedláček

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Přípojky
Úklid sálu + poděkování uklízejícím
Informace k vodovodu + přípojky
Nájem za byt – hospoda
Nájem – sál
Rozpočtové opatření č. 4
Smlouva o úvěru + smlouva zástavní ČMZRB
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. Přípojky
Starosta po jednáních s projektantem, zástupcem VaK Nymburk a stavební firmou informoval
zastupitelstvo, že oproti stávajícím projektům lze vynechat vodoměrnou šachtu na pozemcích
vlastníků, pokud vzdálenost od hranice pozemku k vodoměru, který musí být umístěn ve
sklepním prostoru za první zdí, nebude delší než 15 metrů. Takto byli i občané informování na
setkání. Přípojky od "šoupěte" po vodoměrnou šachtu si hradí každý sám. K tomu bude nutné
s každým, kde se zasáhne do obecního pozemku, uzavřít smlouvu o věcném břemeni, aby
mohlo dojít k zápisu do katastru nemovitosti.
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2. Úklid sálu + poděkování uklízejícím
Po vymalování společenského sálu byl tento uklizen a připraven ke společenským událostem.
Úklid si na starost vzala zastupitelka p. Hlaváčová, které bylo poděkováno společně s dalšími.

3. Informace k vodovodu + přípojky
Starosta informuje zastupitelstvo o pokračování výstavby vodovodu, kdy se stále nezačalo
budovat na silnici III. třídy kvůli kapacitě zhotovitele. Ten pak ujistil, že počátkem října v této
etapě začne budovat.

4. Nájem za byt – hospoda
Starosta požádal zastupitelstvo o vyjádření k nájmu za byt, který je součástí budovy
Seletice č. 1. Byt je nevybavený a nejí v žádné kategorii. Jedná se o byt velikosti 2+kk s
lokálním topením na tuhá paliva. Vzhledem k stavu obyvatelnosti sám navrhuje částku
1.500, -Kč měsíčně bez elektrické energie a dalšího příslušenství.
Členové zastupitelstva si ponechávají čas k vyjádření.

5. Nájem – sál
Starosta dále požádal zastupitelstvo o vyjádření k pronájmu sálu a jeho ceně pro
společenské akce.
Navrhl, aby se do konce roku projednal a případně schválil provozní řád s uvedením cen.
Zastupitelstvo s tímto souhlasilo.

6. Rozpočtové opatření č. 4
Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 4. Zastupitelstvo toto vzalo na vědomí
bez námitek.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin.
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7. Smlouva o úvěru + smlouva zástavní ČMZRB
Starosta informoval zastupitelstvo, že dne 25. 8. 2021 uzavřel s ČMZRB smlouvu o úvěru a
smlouvu o zástavním právu.
___________________________________________________________________________
Zápis byl vyhotoven dne: 22.9.2021
Zapisovatel: Nikola Hložková
Ověřovatelé zápisu: Jitka Hlaváčová, Michal Janků
Zapisovatel: …………………………dne ……………………..
Ověřovatelé: ……………………….. dne ………………………
……………………….. dne ……………………….
Starosta: ..……………………… dne ………………………
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