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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č. 10 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 27. června 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 

   Monika Matuchová 

                  Bc. Lucie Cee 

                  Jaroslav Kulhánek 

                  

 

Program: 

 

1. Stížnost na hlasitou hudbu 

2. Reklamace, oprava hřbitovní zdi 

3. Schválení závěrečného – účtu usnesení č. 2/6/2018 

4. Schválení účetní závěrky – usnesení č. 3/6/2018 

5. Prodej hasičského vozidla AVIA 30 – usnesení č. 4/6/2018 

6. Souhlas s dělením pozemků a prodeji pozemku – usnesení č. 5/6/2018 

 

 

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. Stížnost na hlasitou hudbu – nemovitost p. Hatiny 

 

Stížnosti okolních sousedů na hlasitou hudbu v odpoledních a večerních hodinách u pana 

Hatíny. Pan Kulhánek a paní Cee byli zmocněny zastupitelstvem Obce Seletice k řešení vzniklé 

situace. S panem Hatinou, byla věc projednána a přislíbil, že příště nebude hudbu pouštět 

nahlas. 

 

 

 

2. Reklamace, oprava hřbitovní zdi – urgence 

 

Zhotoviteli díla panu Křivohlavému, byla zaslána urgence, reklamace (pan Křivohlavý 

nekomunikuje telefonicky ani elektronicky). 
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3. Schválení závěrečného účtu č. 2/6/2018 

 

ZO schvaluje závěrečný účet obce Seletice za rok 2017 a vyjadřuje jednomyslně souhlas 

s celoročním hospodařením, a to s výhradami. 

 

 

 

4. Schválení účetní závěrky– usnesení č. 3/6/2018 

 

ZO jednomyslně schvaluje účetní závěrku k 31.12.2017.  

 

 

 

5. Prodej hasičského vozidla AVIA 30 – usnesení č. 4/6/2018 

 

Starosta informuje, že na základě vydaného záměru se o koupi vozidla AVIA 30 zajímá p. 

Jaroslav Hanák. 

 

Zastupitelstvo jednomyslně odsouhlasilo cenu vozidla ve do výše 4.000,-Kč, pro kteréhokoliv 

zájemce o koupi, pokud nebude nabídnuta cena vyšší. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Souhlas s dělením pozemků a prodeji pozemku– Usnesení 5/6/2018 

 

K žádosti p. Štěpánkové a dle geometrického plánu, byl vydán souhlas SÚ Rožďalovice 

s dělením pozemků, a tedy vzniku nového pozemku 9/4 o výměře 67 m². Zastupitelstvo na 

základě tohoto rozhodlo o prodeji předmětného pozemku pí. Štěpánkové, po zveřejnění záměru, 

v celkové ceně 6.700,-Kč, včetně DPH, a to při podpisu smlouvy. 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.15 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  27.6.2018 

 

Zapisovatel: Nikola Hložková 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 


