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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č.  

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 9. září 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. Babybox – žádost o příspěvek usn. 1/9/20 

2. Žádost – TJ Seletice, z.s. 

3. Podklady pro domovní čističky 

 

 

 

 

 

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. Babybox – žádost o příspěvek usn. 1/9/2020 

 

Starosta předložil žádost pana Ludvíka Hessa o poskytnutí finančního daru na nový 

"Babybox", který by měl být uložen v Nymburce. Zastupitelstvo nedoporučilo vyhovět 

žádosti a jednomyslně hlasovalo takto: 

 

Výsledek hlasování:  Pro přijetí: 0  Proti: 6  Zdrželi se: 0 
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2. Žádost – TJ Seletice, z.s. 

 

Zastupitelé byli seznámeni s žádostí TJ Seletice, z.s. o částečné umístění domovní ČOV na 

pozemku č. 43/2, který je ve vlastnictví obce a která by měla sloužit pro ubytovnu ve 

vlastnictví TJ Seletice z.s. Zastupitelé rozhodli, že se s žádostí budou zabývat na dalším 

řádném zastupitelstvu, poté, co TJ Seletice z.s. předloží veškerou technickou a projektovou 

dokumentaci, aby se s ní mohli zastupitelé seznámit.  

 

 

3. Informace – domovní čističky 

 

Starosta seznámil zastupitele s možností získání dotací na domovní ČOV, která je dle 

velikosti jedné čističky od 100.000, -Kč až do 250.000, -Kč. Nutností je však centralizovat 

čističky tak, aby je mohlo být kontrolováno prostřednictvím radiového signálu. Vzhledem k 

situaci, kdy s největší pravděpodobností nebude obec provádět výstavbu kanalizace a ČOV z 

finančních důvodů, jeví se toto jako relevantní řešení. Dotace jsou však možné čerpat pouze 

pro trvalé žijící obyvatele.  

 

 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  9.9.2020 

 

Zapisovatel: Nikola Hložková 

Ověřovatelé zápisu: Jitka Hlaváčová, Michal Janků 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 


