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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č.  

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 23. září 2020, od 16:00 hodin 

 

 

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

 

Přítomni:  Mgr. Bc. Zdeněk Havlík 

Ing. Jaroslav Sedláček 

  Jitka Hlaváčová 

                       Bc . Lucie Cee  

                       Václav Matucha 

                       Vladimír Hačecký 

Omluveni:     Michal Janků 

 

                    

           

Program: 

 

1. Rozpočtové opatření č. 4 

2. Schůze svah, vodovod III/27954 Seletice, svah – PD 

3. TJ Sokol z.s. - předseda Karel Švásta 

 

 

 

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. Rozpočtové opatření č. 4 

 

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 4. Zastupitelstvo toto vzalo na vědomí 

bez výhrad. 

 

 

2. Oprava svahu, vodovod III/27954 Seletice – informace 

 

Starosta informuje zastupitelstvo, že bylo svoláno jednání pro koordinaci souvisejících 

projektů v této lokalitě, které se uskutečnilo na Obecním úřadě Seletice 

Přítomni byli Pavlína Nykodémová, Miroslav Vašíček, Zdeněk Havlik, Douša, Jiří Vosáhl, 

Lukáš Kulich, Jaroslav Sedláček, Petr Holan. 
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Kanalizace 

• Výstavba kanalizace se termínově odkládá vzhledem k náročnosti řešení. 

• Potřebné kanalizační přípojky budou přidány do projektu opravy svahu. 

 

Vodovod: 

• Předpoklad pravomocného stavebního povolení je do konce roku 2020. Územní souhlas/ 

územní rozhodnutí na přípojky se předpokládá začátkem roku 2021 (leden/únor). 

• Začátek stavby je nutný do 31. 3. 2021. 

• Přednostně bude stavba řešena v místě opravy svahu, aby tato část stavby byla připravena 

pro hlavní stavbu KSÚS. Po dobu realizace musí být zajištěn přísun vody pro zasažené 

obyvatele. 

 

Přeložka vedení kabelů ČEZ 

• Jsou v řešení smlouvy s obyvateli a z toho vycházející požadavky. 

• Předpoklad podání na stavební úřad je do konce roku 2020. 

• Předpoklad realizace stavby – rok 2021. 

 

Oprava svahu 

• Na projekt je vydané pravomocné stavební povolení a je zpracován koncept prováděcí 

dokumentace. 

• Z důvodu odkladu výstavby kanalizace je potřeba prověřit nové vyústění drenáže paty 

svahu. 

• Proběhly změny v linkách autobusů, bude potřeba upravit návrh DIO dle aktuální situace 

v době odevzdání PDPS s ohledem na termín realizace a možné dopravní omezení 

v okolních obcích. 

• Předpoklad realizace projektu – rok 2022. Celá stavba musí proběhnout v jedné stavební 

sezóně. 

• Opravu svahu není možné realizovat bez navazujících staveb. Z tohoto důvodu bude 

čistopis prováděcí dokumentace zpracován až ve chvíli, kdy budou jisté návaznosti 

plynoucí z ostatních projektů. 

• Stavba vodovodu poskytne informace získané při výstavbě projektantovi na opravu svahu. 

Jedná se zejména o skutečnou polohu některých sítí, zaměření nového vodovodu a 

zmapování původního vodovodu s užitkovou vodou. 

• Projekt na opravu svahu bude zkoordinován s výstavbou vodovodu a budou zapracovány 

požadavky pro zajištění funkční stávající kanalizace. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

3. TJ Sokol z.s. - předseda Karel Švásta 

 

Na jednání zastupitelstva se dostavil předseda TJ Seletice z.s. pan Karel Švásta. Byla 

projednávána dvě témata, a to umístění domovní ČOV na části pozemku ve vlastnictví obce a 

projednával se možný převod budovy staré školy, která byla vždy v majetku obce Seletice a 

kterou nechal Národní výbor Košík bezúplatně převést na Okresní svaz tělesné výchovy 

Nymburk v dubnu 1975 (kronika obce) za účelem vybudování internátu pro sportovce. Po 

prvotních úpravách bezprostředně po převodu však budova neplní účel, pro který byla 

bezúplatně převedena a již několik desetiletí chátrá. Obec se již delší dobu snaží, aby se tato 

budova vrátila do majetku obce.  
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Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  23.9.2020 

 

Zapisovatel: Nikola Hložková 

Ověřovatelé zápisu: Jitka Hlaváčová, Michal Janků 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


