Obec Seletice
Zastupitelstvo obce Seletice
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice,
konaného dne 10. prosince 2014, od 17:00 hodin
Místo konání: obec Seletice – místnost obecního úřadu Seletice, č. p. 139
Přítomni:
Mgr. Bc. Zdeněk Havlík
Václav Matucha
Ing. Otto Pohl
Ing. Jaroslav Sedláček,
Jaroslav Kulhánek
Monika Matuchová
Bc. Lucie Cee

Vladimír Hačecký – člen finančního
výboru
Blanka Hačecká - host
Mgr. Diana Kulhánková - host
Renata Vítová - host
Petr Šlechta st. - host
Pavla Maštalířová - host

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Iniciační komise
Obecní vodovod
Výzva k odstranění vraku auta
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
Vyúčtování elektrické energie – nájem koupaliště
Návrh na přijímání prohlášení snoubenců o uzavření manželství
Tvorba znaku a vlajky obce
Rozpočtové opatření č. 3

Zapisovatel: Bc. Lucie Cee
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek
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. Iniciační komise



Kulturní a sportovní
Mgr. Diana Kulhánková, Mgr. Renáta Havlíková, Renata Vítová, Blanka Hačecká,
Bc. Lucie Cee
Sociální, životního prostředí a stavební
Pavla Maštalířová, Jaroslav Kulhánek, Petr Šlechta st., Jitka Hlaváčová, Jarmila
Knightová
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V souladu s § 122 Zákona o obcích č. 12/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů,
zastupitelstvo obce zřídilo dvě iniciační komise. Komise se usnáší většinou hlasů všech
svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna zastupitelstvu obce; ve věcech výkonu
přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi. Jednání komisí se zúčastňují
zástupci obce (starosta, místostarosta).
Výsledek hlasování: Pro přijetí: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno bez doplnění.
2. Obecní „vodovod“
Městský úřad Nymburk
Odbor životního prostředí
Paní Fryčová – email, kde vyzývá starostu OÚ Seletice k podání informací k legalizaci
stávajícího „vodovodu“ v obci.
Starosta k této věci jednal s paní Fryčovou, dne 5. 12. 2014, a k jednání zastupitelstvu sdělil,
že názor odboru životního prostředí v Nymburce je takový, kdy stávající vodovod v obci
(budovaný od roku 1932 ) je nelegální a neodpovídá zákonu č.254/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích v platném znění. O dalších jednáních k možné legalizaci stávajícího vodovodu
bude zastupitelstvo průběžně informováno tak, aby následně byli informování i občané
Seletic.
3. Výzva k odstranění vraku auta u fotbalového hřiště
Starosta dopisem požádal OOP Křinec, Policie ČR, o ztotožnění vlastníka vraku auta u
fotbalového hřiště. Vlastníkovi vraku auta bude zaslána výzva, aby tento vrak odstranil do14
dní od doručení výzvy.
4. Vyúčtování elektrické energie – nájem koupaliště
Dle aktuálního stavu elektroměru, bude obec požadovat po nájemci, dle platné smlouvy,
doplatek za odběr elektrické energie.
5. Výzva ohledně konání sňatků
Předsedající navrhl, na základě výzvy matriky MěÚ Rožďalovice, přijímat prohlášení
snoubenců o uzavření manželství.
Výsledek hlasování: Pro přijetí: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno bez doplnění.
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6. Tvorba znaku a vlajky obce
Předsedající navrhnul vytvořit pro obec znak a vlajku. Po zvážení několika variant bude
osloven heraldik Mgr. Jan Tejkal, který dle smlouvy vytvoří minimálně 6 barevných verzí
návrhu znaku obce (v bezvýhradném souladu s heraldickými zásadami) a 6 barevných verzí
návrhu vlajky obce (v bezvýhradném souladu s vexilologickými zásadami). Detailně
prozkoumá archivní a knihovní podklady relevantní pro tvorbu znaku a vlajky. Vše doplní
textovým komentářem. Tento bude obsahovat odbornou terminologií vypracovaných popisů
symbolů a vysvětlení užitých figur.
Zavazuje se poskytnout případnou úpravu předložených variant návrhu znaku a vlajky na
základě případných připomínek a dalších námětů ze strany zastupitelstva obce (za
předpokladu slučitelnosti s heraldickými a vexilologickými zásadami)
Zajistí kladné vyjádření člena parlamentní expertní komise Podvýboru pro heraldiku
schvalující návrh symbolů ještě před předložením návrhu symbolů obci (= záruka schválení
návrhu symbolů a udělení symbolů v Parlamentu) a vypracuje žádost s přílohami k podání do
Parlamentu.
Dále poskytne barevný tisk variant návrhu znaku a vlajky a počítačové zpracování návrhu
znaku a vlajky (ve vektorovém formátu pro další snadnou reprodukci a reprografii symbolů).
Výsledek hlasování: Pro přijetí: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Unesení č. 3 bylo schváleno.

7. Rozpočtové opatření č. 3
Z důvodu navýšení finančních výloh oproti schválenému rozpočtu na rok 2014, v níže
uvedených paragrafech a položkách, navrhuje finanční výbor provést rozpočtové opatření a
navýšení:








paragraf 2221 (položka 5193) o částku 100 Kč
paragraf 3314 (položka 5011) o částku 4 480 Kč
paragraf 3399 (položka 5194) o částku 408 Kč
paragraf 3723 (položka 5169) o částku 20 123 Kč
paragraf 3741 (položka 5221) o částku 3 000 Kč
paragraf 6115 (položka 5011, 5021, 5139) o částku 8 210 Kč
paragraf 6171 o částku 21 838 Kč

Celková částka 51 159 Kč bude převedena z paragrafu 5512.
Výsledek hlasování: Pro přijetí: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno bez doplnění.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Seletice, dne 10. prosince 2014

Stránka 3

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 10. 12. 2014
Zapisovatel: …………………………dne ……………………..
Ověřovatelé: ……………………….. dne ………………………
……………………….. dne ……………………….
Starosta: ..……………………… dne ………………………

signace v založeném
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