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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

 

Zápis č. 5 

ze zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 21. února 2023 v 16:30 hod. 

 

 

 

Místo konání:  - zasedací místnost budovy úřadu čp. 139. 

 

 

Přítomni:  Hana Kubíčková Plchová 

Bc. Lucie Cee 

                        Miroslav Mackovčin 

                        Václav Matucha 

                        Petr Šlechta 

                        Jana Karásková 

                        Mgr.Bc. Zdeněk Havlík 

 

                 

 Návrh programu: 

 

1. Zahájení a přivítání přítomných, určení zapisovatele a ověřovatelů 

2. Schválení programu 

3. Informace ke kolaudaci vodovodu, koncesní smlouva 

4. Projednání plateb za vodovodní přípojky 

5. Prodej kontejnerů na bioodpad 

6. Žádost ČTÚ 

7. Informace k vysokorychlostnímu internetu 

8. Rekonstrukce VO 

9. Projednání a schválení dotace – decentrální systém DČOV 

10. Jednací řád zastupitelstva 

11. Pronájem sálu 24.-25.2.2023 

12. Různé, diskuze, závěr 

 

 

 

Zahájení 

 

Starostka, (dále jako „předsedající“) přivítala členy Zastupitelstva (dále též jako 

„zastupitelstvo“) a přítomné občany. Konstatovala, že zasedání zastupitelstva bylo řádně a včas 

svoláno v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., přítomna je dle prezenční listiny 

nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo je tedy schopné usnášet se ve všech bodech 

navrženého programu. 

Dále sdělila, že zápis z minulého zasedání byl řádně podepsán ověřovateli. 
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1. Určení zapisovatele a ověřovatelů  

 

Starostka navrhla zapisovatelem zápisu Nikolu Hložkovou a ověřovateli zápisu  
Lucii Cee a Janu Karáskovou.  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Seletice volí zapisovatelkou Nikolu Hložkovou 
a ověřovateli zápisu Lucii Cee a Janu Karáskovou. 

 

 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 5/1 bylo schváleno. 

  

 

2. Schválení programu  

 

Návrh programu byl řádně zveřejněn na úřední desce. Starostka žádá o doplnění 

programu o 3 body – žádost o dotaci na činnost SDH Seletice, informace o ukončení 

činnosti JSDHO a informace o pozemku kolem autobusové zastávky. 

 

Návrh usnesení: Návrh programu bude doplněn o žádost o dotaci na činnost SDH 

Seletice, informace o ukončení činnosti JSDHO a informace o pozemku kolem 

autobusové zastávky 

 

Výsledek hlasování:    Pro: 7                   Proti: 0               Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 5/2 bylo schváleno. 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Informace ke kolaudaci vodovodu, koncesní smlouva 

 

Místostarosta informoval, že na zasedání v červnu loňského roku byla vybrána                    

firma VRV, a.s. Praha 5 se kterou byla podepsána smlouva na zajištění výběru 

provozovatele vodovodu. Zastupitelstvo souhlasilo pokračovat ve spolupráci na základě 

podepsané smlouvy. Dále informoval, že v průběhu ledna byly dodány zbývající potřebné 

dokumenty ke kolaudačnímu řízení a dne 9.3.2023 proběhne závěrečná kontrolní prohlídka 

vodovodu a přivaděče za účasti všech dotčených orgánů. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o pokračující spolupráci s firmou 

VRV, a.s. Praha 5 na zajištění výběru provozovatele vodovodu, předání potřebných 

dokumentů ke kolaudačnímu řízení dotčeným orgánům a termínu závěrečné kontrolní 

prohlídky vodovodu a přivaděče 9.3.2023. 

 

 

      Usnesení č. 5/3 vzalo zastupitelstvo na vědomí. 

 

 

4. Projednání plateb za vodovodní přípojky 

  

Starostka navrhla vyžadovat platby za zhotovení vodovodních přípojek až po kolaudaci, jelikož 

je dle smlouvy obec jejich zhotovitelem. Příspěvek občanů obci za modernizaci infrastruktury 
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bude možno zaplatit dvěma způsoby, a to darem obci ve výši 10.000.,- Kč nebo na základě 

znaleckého posudku a obecně závazné vyhlášky. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo projednalo a schválilo platby občanů za vodovodní přípojky až 

po kolaudaci a příspěvky občanů za modernizaci infrastruktury darem ve výši 10.000,- Kč nebo 

na základě znaleckého posudku a obecně závazné vyhlášky. 

 

       Výsledek hlasování:         Pro: 7                  Proti: 0               Zdržel se: 0 

 

         Usnesení č. 5/4 bylo schváleno. 

 

 

5. Prodej kontejnerů na bioodpad 

  

Starostka informovala o prodeji přebytečných kontejnerů na bioodpad, bylo prodáno 17 ks 

kontejnerů za cenu celkem 31.500,- Kč. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Seletice vzalo na vědomí informaci o prodeji přebytečných 

kontejnerů na bioodpad.  

 

Usnesení č. 5/5 vzalo zastupitelstvo na vědomí. 

 

 

6. Žádost na ČTÚ 

 

Starostka informovala o žádosti na zesílení signálu mobilních operátorů na společnost O2 

Czech Republic odeslanou v listopadu loňského roku. |Na tuto žádost společnost do 

dnešního dne nereagovala. Dále byla odeslána stejná žádost na Český telekomunikační 

úřad, který reagoval hned za pár dní a poslal do obce měřící vůz signálu mobilních 

operátorů. Výsledky měření nám budou zaslány. Dále starostka informovala o propadlé 

licenci ČTÚ na provozování obecního rozhlasu, na kterou ČTÚ upozornil s výhružkou 

velké sankce. Lhůta uplynula 30.9.2022. Bylo požádáno o vydání nového oprávnění, 

žádosti bylo vyhověno a po zaplacení správního poplatku obec obdržela vydané oprávnění 

platné do 31.1.2028. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o žádosti ČTÚ na zesílení 

signálu a žádosti na vydání povolení k provozování obecního rozhlasu a následnému vydání 

povolení. 

 

Usnesení č. 5/6 vzalo zastupitelstvo na vědomí. 

________________________________________________________________________ 

 

 

7. Informace k vysokorychlostnímu internetu 

 

Místostarosta informoval, že probíhá jednání s firmou CETIN a záměrem obce je, aby tato 

služba byla dostupná všem občanům, nejen v místech, kde je připravená infrastruktura. O  

dalším jednání s firmou CETIN bude informovat. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí probíhající jednání s firmou CETIN. 
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Usnesení č. 5/7 vzalo zastupitelstvo na vědomí. 

________________________________________________________________________ 

 

 

8. Rekonstrukce VO 

 

Místostarosta informoval, že z oslovených firem se ozvala pouze firma REBUT a předložila 

nabídku, která byla přednesena zastupitelstvu. Vzhledem k jedné nabídce nebylo o dalším 

postupu rozhodnuto. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí nabídku na rekonstrukci VO firmy REBUT 

s.r.o. Kolín. 

 

Usnesení č. 5/8 vzalo zastupitelstvo na vědomí.       

___________________________________________________________________________  

 

 

9. Projednání a schválení dotace – decentrální systém DČOV 

 

A) Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z Programu 2022 pro poskytnutí dotací 

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory včasné přípravy 

projektů EU 2021 + NIP. 

   

            Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z Programu 2022 pro                                        

            poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory           

            včasné přípravy projektů EU 2021 + NIP. 

            

            Výsledek hlasování:          Pro: 7              Proti: 0               Zdržel se: 0 

 

            Usnesení č. 5/9A bylo schváleno. 

 

B) Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z Programu 2022 pro poskytnutí dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory včasné přípravy projektů EU 

2021 + NIP ve výši 500.000,- Kč na projektovou přípravu  - Decentrální systém DČOV 

v obci Seletice pod evidenčním číslem FVP/VOH/048625/2022. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z Programu 2022 pro poskytnutí 

dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory včasné přípravy 

projektů EU 2021 + NIP ve výši 500.000,- Kč na projektovou přípravu  - Decentrální 

systém DČOV v obci Seletice pod evidenčním číslem FVP/VOH/048625/2022. 

 

 

Výsledek hlasování:            Pro: 7               Proti: 0                   Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 5/9B  bylo schváleno. 
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10.  Jednací řád zastupitelstva 

 

Starostka informovala o vyjádření Ministerstva vnitra ze dne 26.1.2023, které neshledalo 

znění Jednacího řádu v rozporu se zákonem. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí schválení nového Jednacího řádu 

Ministerstvem vnitra. 

  

 Usnesení č. 5/10 vzalo zastupitelstvo na vědomí. 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

11. Pronájem sálu 24.-25.2.2023 

 

Starostka informovala o žádosti paní Liběny Táborské ze dne 12.2.2023 na pronájem sálu 

na zabíjačkové hody dne 24. – 25.2. 2023. 

 

     Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo pronájem sálu bez poplatku paní Liběně 

Táborské na zabíjačkové hody ve dnech 24.-25.2.2023.  

 

Výsledek hlasování:            Pro: 7                  Proti: 0                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 5/11 bylo schváleno. 

________________________________________________________________________ 

 

        

12. Žádost SDH Seletice o dotaci 

 

Starostka přednesla žádost SDH Seletice ze dne 21.2.2023 o dotaci na činnost v roce 2023 

a navrhla částku rozpočtovanou v roce 2023 – 25.000,- Kč. 

 

     Návrh usnesení: Zastupitelstvo schválilo dotaci SDH Seletice ve výši 25.000,- Kč na 

činnost v roce 2023. Na dotaci bude uzavřena veřejnoprávní smlouva. 

 

 Výsledek hlasování:       Pro: 7                    Proti: 0                       Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení č. 5/12 bylo schváleno. 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Činnost jednotky SDH 

 

Starostka informovala o sdělení pana Hačeckého, které vzešlo z jednání schůze SDH 

Seletice, kde se členové stávající jednotky usnesli na zrušení jednotky. Zastupitel pan 

Havlík přednesl důvody vedoucí ke zrušení jednotky a navrhl uzavření smlouvy o zajištění 

požární ochrany s Městem Rožďalovice, místostarosta navrhl Obec Košík, které by 

uzavření smlouvy pomohlo v její další činnosti. Starostka projedná smlouvu o zajištění 
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požární ochrany s jednou z navržených obcí a požádá o souhlasné rozhodnutí ve věci 

zrušení jednotky HZS SK v Kladně. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o zrušení JSDHO a 

uzavření smlouvy o zajištění požární ochrany s některou z okolních obcí. 

 

Usnesení č. 5/13 vzalo zastupitelstvo na vědomí. 

 

14.  Pozemek kolem autobusové zastávky 

 

Místostarosta informoval o probíhajícím jednání s paní Evou Lodkovou z čp. 44 ohledně 

darování části pozemku p.č. 12 v kú Seletice. Pozemek bude převeden na Obec Seletice 

bezplatně výměnou za zhotovení plotu na hranici obou pozemků. Zastupitelstvo tuto 

záležitost projednalo a schválilo. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s darováním části pozemku kolem autobusové 

zastávky od paní Evy Lodkové a zhotovením plotu na náklady obce na hranici obou 

pozemků. 

 

Výsledek hlasování:              Pro: 7                    Proti: 0                Zdržel se: 0 

 

Usnesení č. 5/14 bylo schváleno. 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  27.2.2023 

 

 

Zapisovatel: Nikola Hložková 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Lucie Cee, Jana Karásková 

 

 

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

 

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

 

…………………………………………………… dne …………………….. 

 

Starostka: ..……………………… ………………dne ……………………… 
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