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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č. 1 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 24. ledna 2018, 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 

                  Bc. Lucie Cee 

                  Jaroslav Kulhánek 

                  Vladimír Hačecký – člen finančního výboru  

Nepřítomni: Monika Matuchová 

 

Program: 

 

1. Odkup nemovitosti – dokončení (Seletice č. 1 + pozemky k budově) 

2. Pořízení hasičského auta 

3. Likvidace dětského hřiště 

4. Žádost paní Štěpánkové 

5. Pronájem koupaliště 

6. Rozpočtové opatření č. 1 

 

 

 

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. Odkup nemovitosti (Seletice č. 1 + pozemky k budově) 

 

Předsedající sdělil, že bylo dokončen odkup Budovy Seletice č. 1 včetně pozemků k budově. 

Parcely a budova jsou převedeny v katastru nemovitostí do vlastnictví obce. 

  

 

 

2. Pořízení hasičského auta 

 

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu hasičského vozidla, došlo k pořízení nového. V 

celkové ceně 26 000 Kč. Stávající vozidlo se prodá. 
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3. Likvidace dětského hřiště 

 

Zastupitelstvo se dohodlo na demontáži a likvidaci stávajícího dětského hřiště. Výhledově je 

plánovaná výstavba hřiště nového a na novém místě. Nejpravděpodobněji na zahradě vedle 

hostince U Terezky. Obec se bude snažit využít dotací. 

 

 

 

4. Žádost paní Štěpánkové 

 

Paní Štěpánková žádá o odkup části z pozemků v katastru obce Seletice 9/2, 9/3, 730/21, ve 

vlastnictví obce, z důvodu výstavby rodinného domu určeného k trvalému bydlení. 

Zastupitelstvo žádá zpřesnění výměry pozemku, který by se v případě souhlasu odprodalo, tedy 

je nutné provést dělení obecního pozemku, a to na náklady žadatelky, po dohodě a šetření na 

místě (zajistí starosta). Nutný i souhlas příslušeného stavebního úřadu s dělením pozemků.  

 

  

 

5. Pronájem koupaliště 

 

Vypršela smlouva pronájmu obecního koupaliště. Zastupitelstvo projednávalo další jeho 

využívání. Dohodlo se, že k nevyhovujícímu stavu nebude obec koupaliště pronajímat, nejméně 

pro rok 2018 a případě dostupných dotací pro rekonstrukci ani pro rok 2019. 

 

 

6. Rozpočtové opatření č. 1 

 

Předsedající předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2018.  

Zastupitelstvo nemá výhrad. 

  

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 24.1.2018 

 

Zapisovatel: Bc. Lucie Cee 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 
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Starosta: ..……………………… dne ……………………… 


