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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č.  

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 23. února 2022, od 16:00 hodin 

 

 

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

 

Přítomni:  Mgr. Bc. Zdeněk Havlík 

Michal Janků 

                        Jaroslav Sedláček 

                        Václav Matucha 

                        Jitka Hlaváčová 

                         Lucie  Cee 

Omluveni:      Vladimír Hačecký 

                         

 

                    

                   

 

Program: 

 

1. Zrušení pohledávky dlužníků za komunální odpad usnesení 1/2/2022 

2. Raková – výzva 

3. Koncesní řízení vodovod usnesení 2/2/2022 

4. Rozpočtové opatření č. 7 (2021) 

 

 

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 pohledávky dlužníků za komunální odpad usnesení 1/2/2022 

 

Inventarizační komise na základě kontroly a závěrečné zprávy navrhuje zastupitelstvu. Zrušit 

pohledávky dlužníků poplatku za komunální odpad Pavluse s Šípka trvale hlášených na 

ohlašovně Seletice 139. Oba jmenovaní se již v obci několik let nezdržují jejich pobyt není 

znám. Za každým je evidován dluh, za roky 2019, 2020, 2021, a to ve výši celkem 2.000,- Kč. 

Evidence poplatků od roku 2022 nebude evidován. 

 

Výsledek hlasování:  Pro přijetí: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
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2. Raková – výzva  

 

Kontrolou bylo zjištěno, že nájemce restauračních prostor budovy Seletice 1, paní Raková, je 

dlužná na nájemné, 16.800, -Kč. Bylo konstatováno, že se jedná o hrubé porušení nájemní 

smlouvy. Nájemci bude odeslán dopis s výzvou k okamžitému uhrazení dluhu. Pokud by se 

situace opakovala, bude zahájeno řízení o vypovězení nájemní smlouvy. 

 

 

3. Koncesní řízení vodovod 2/2/2022 

 

K výstavbě vodovodu a votivního řadu starosta sdělil, že bude zahájeno koncesní řízení na 

správce vodního díla. Koncesní řízení se provádí výběrem, toto provede zastupitelstvo. 

Podmínky a požadavky budou sladěny podle norem a poté budou osloveni potenciální zájemci. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 7 (2021) 

 

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 6. Zastupitelstvo toto vzalo na vědomí 

bez námitek. 

 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  23.2.2022 

 

Zapisovatel: Nikola Hložková 

Ověřovatelé zápisu: Jitka Hlaváčová, Michal Janků 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 


