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Obec Seletice 
Zastupitelstvo obce Seletice 
 
 

Zápis č.  
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 8. června 2022, od 16:00 hodin 
 
 
Místo konání: obec Seletice – místnost obecního úřadu Seletice, č.p.139 
 
Přítomni:  Mgr. Bc. Zdeněk Havlík 

Ing. Jaroslav Sedláček 
                        Václav Matucha 
                        Bc. Lucie Cee  
                       Jitka Hlaváčová 
                       Michal Janků 
                       Vladimír Hačecký 
 
 Přítomno 7 členů – zastupitelstvo je usnášeníschopné.                                   
 
Program: 
 

1. Výběr společnosti – územní plán 1/6/2022 
2. Přípojky – příspěvky, dary 2/6/2022 
3. Místní obchod – klimatizace 3/6/2022 
4. Rozpočtové opatření č. 2 
 

Hlasování o programu: Pro přijetí: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
 

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. Výběr společnosti – územní plán 1/6/2022 
 
Oslovily se 3 firmy  

- Archum architekti s.r.o. 
- Atelier L s.r.o. 
- Ing. Arch. Milan Salaba 

 
Dle ceny a doby dodaní starosta a zastupitelé rozhodli, že osloví firmu Archum architekti s.r.o. 
 
 
Výsledek hlasování:  Pro přijetí: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
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2. Přípojky 2/6/2022 
 
Příspěvek dar na modernizaci infrastruktury vodovod bude 10.000 Kč. Nárok na příspěvek 

bude mít ten u kterého se neeviduje dluh u obce a to do data 30.6.2022. U přípojek, které 

budou zakončené vodoměrem. Příspěvek bude od hlavního řadu k hranici pozemku. 
Kopaní 400 Kč /m 
Protlaky 1.000 Kč /m 
Maximálně však do výše 8.000 Kč 
Délka podle skutečného zaměření, podle schválených projektů stavebním úřadem po 

odečtení startovací jámy šoupěte. 
 
Výsledek hlasování:  Pro přijetí: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 

 
3. Místní obchod – klimatizace 3/6/2022 
 
Na návrh starosty zastupitelstvo rozhodlo, že bude provedena výměna staré klimatizace za 

novou v místním obchodě, jejímž vlastníkem je Obec Seletice. Stará je zcela nevyhovující, 

nefunkční a pro zachování standardů v místnosti prodeje je klimatizace nutná. 
 
Výsledek hlasování:  Pro přijetí: 7  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
 
 
4. Rozpočtové opatření č. 2 
 
Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 2. Zastupitelstvo toto vzalo na 
vědomí bez námitek. 
 
 

 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin. 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 8. 6. 2022 
 
Zapisovatel: Nikola Hložková 
Ověřovatelé zápisu: Jitka Hlaváčová, Michal Janků 
 
Zapisovatel: …………………………dne …………………….. 
 
Ověřovatelé: ……………………….. dne ……………………… 
 
……………………….. dne ………………………. 
 
Starosta: ..……………………… dne ……………………… 


