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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č.  

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 27. května 2020, od 16:00 hodin 

 

 

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

 

Přítomni:  Mgr. Bc. Zdeněk Havlík 

Václav Matucha 

Ing. Jaroslav Sedláček 

  Jitka Hlaváčová 

Vladimír Hačecký 

                        Lucie Cee 

Omluveni:      Michal Janků 

 

                    

                   

 

Program: 

 

1. Změna projektu – polní cesta C8 - usn. č. 1/5/2020, směna pozemků usn. č. 2/5/2020 

2. Prodej pozemků - 988, 990, 1006 - usn. 3/5/2020 

 

 

 

 

 

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. Změna projektu – polní cesta změna projektu 

 

Na základě jednání zastupitelů s Ing. ach. Janouškem na zasedání zastupitelstva dne 13. 5. 2020 

a seznámení se se změnou projektu zastupitelstvo dnešním dnem rozhodlo usnesením č. 

1/5/2020 o povolení změny projektu polní cesty C8, a to v jejím zakončení.  

 

Hlasování 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

 

Změny se dle sdělení Ing. arch. Janouška provádějí na základě žádosti majitelů Loudy s.r.o.  
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Se změnou projektu musí být provedena i prodej a koupě pozemků. Zastupitelstvo o formě 

směny rozhodlo usn. č. 2/5/2020. 

 

Bylo rozhodnuto a uvedeným usnesením schváleno, že veškeré finanční náležitosti ponese buď 

Pozemkový fond, jako projektant a stavitel, nebo žadatel fa – Loudy s.r.o. Vzájemná koupě s 

prodejem pozemků nesmí pro obec znamenat menší výměru nebo menší hodnotu směněných 

pozemků. 

 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

 

 

 

2. Pozemky 

 

Starosta předložil zastupitelstvu vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve 

věci vrácení pozemků do majetku obce, a to parc. č. 988, 990, 1006 - kopie vyrozumění je 

předložena. 

 

Zastupitelstvo takto rozhodlo pro další koupi pozemků, které mají být využity pro nucenou 

změnu projektu výstavby kanalizace a ČOV v obci. 

 

Pozemky byly znalcem ohodnoceny částkou 143.870, -Kč. 

 

Zastupitelstvo rozhodlo usn. č. 3/5/2020 o prodeji pozemků za účelem získání pozemků pro 

vývod odpadních vod, 

 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

 

Na základě rozhodnutí bude vydán záměr k prodeji uvedených pozemků. 

 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  27.5.2020 

 

Zapisovatel: Nikola Hložková 

Ověřovatelé zápisu: Jitka Hlaváčová, Michal Janků 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 


