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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č. 14 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 12. prosince 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 

  Jitka Hlaváčová 

Bc. Lucie Cee 

 

Nepřítomni:   Vladimír Hačecký – omluven 

                         Michal Janků – omluven   

                    

                   

 

Program: 

 

1. Schválení rozpočtu obce Seletice na rok 2019 

2. Schválení rozpočtového opatření číslo 6  

3. Schválení cenové nabídky Oknostyl s.r.o. 

4. Uzavření příkazní smlouvy – autobusy 

5. Diskuze o navýšení cen společností AVE 

6. Věcná břemena, propustky obce Seletice a povodí Labe C1, C8, C11 KU Seletice 

7. Uzavření smlouvy věcného břemene – ČEZ 

8. Zastupování starosty místostarostou  

9. Projekt „Dětské hřiště“ - dotace 

 

 

 

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.  

 

Program byl schválen všemi přítomnými zastupiteli. 

 

 

 

1. Schválení rozpočtu obce Seletice na rok 2019 – usn. č. 1/12/2018 

 

Zastupitelé jednomyslně schválili rozpočet obce Seletice na rok 2019.  

Rozpočet jako schodkový příjmy 3.642.300 Kč 
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Výdaje 3.942.300, -Kč Výdaje jsou navýšeny o 300.000, na vybudování dětského hřiště hrazené 

dotací, částka je hrazena z úspor obce z minulých let. 

Rozpočet se schvaluje v paragrafovém znění. 

 

Výsledek hlasování:  Pro přijetí: 5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

 

 

2. Schválení rozpočtového opatření číslo 6 – usn. č. 2/12/2018 

 

Zastupitelé jednomyslně schválili rozpočtové opatření číslo 6. 

 

Výsledek hlasování:  Pro přijetí: 5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

 

 

3. Schválení cenové nabídky Oknostyl s.r.o. 

 

Zastupitelé schválili cenovou nabídku Oknostyl pro rekonstrukci oken na budově Seletice č.1 

(sál a restaurace) a uzavření smlouvy k dílu. Cenová relace výměn oken se stavebními úpravami 

a výměna dveří hlavního vchodu je ve výši 171.000, -Kč vč. DPH. Realizace proběhne v roce 

2019. 

 

 

4. Uzavření příkazní smlouvy – usn. č. 3/12/2018 

 

Příkazní smlouva – příkazce Obec Seletice 

       - příkazník Městec  

Zastupitelé schvalují uzavření takovéto smlouvy.  

 

Výsledek hlasování:  Pro přijetí: 5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

 

5. Diskuze k navýšení cen společností AVE – změna ceny vyhláškou 

 

Pan Jaroslav Sedláček a pan Zdeněk Havlík hlasují pro zachování systému výhod a zvýšit 

poplatky za odpad o 50Kč za rok, tedy na částku 650,-kč. 

Paní Jitka Hlaváčová a Lucie Cee hlasují pro zrušení všech výhod a zachovat stejnou částku za 

odpady – tedy ve výši 600,-Kč. 

Pan Václav Matucha hlasuje, aby vše bylo ponecháno, jak je, a odpad se vyvážel jednou za 14 

dní. 

Zastupitelé se po hlasování vzhledem k tomu, že 2 zastupitelé jsou omluveni, diskuzi odložit a 

eventuální schválení vyhlášky o odpadech ponechat na dalším veřejném zasedání, které se bude 

konat 9.1.2019 s tím, že poplatky na rok 2019 se začnou hradit nejdříve po datu zasedání 

zastupitelstva (po 9. 1. 2019).  

 

 

6. Věcná břemena, propustky obce Seletice a povodí Labe C1, C8, C11 KU Seletice – 

č. 4/12/2018 
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Zastupitelé jednohlasně schválili, uzavření smluv o zřízení věcného břemene, potřebné ke 

stavebnímu povolení úprav a oprav cest v extravilánu katastru Seletice. 

 

Výsledek hlasování:  Pro přijetí: 5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

 

7. Uzavření smlouvy věcného břemene – usn. č. 5/12/2018 

 

Obec Seletice jednomyslně souhlasí s uzavřením smlouvy věcného břemene obslužnosti s ČEZ 

distribuce a.s. týkající se parcelového čísla 288 o výměře 7 m2 v KU Seletice. Na pozemku je 

vystavěna trafostanice ve vlastnictví ČEZ. 

 

Výsledek hlasování:  Pro přijetí: 5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

 

 

8. Zastupování starosty místostarostou usn. č. 6/12/2018 

 

Zastupitelstvo na návrh starosty, se usneslo, že v době nepřítomnosti starosty, bude 

místostarosta zastupovat starostu dle potřeby, zejména může uzavřít, resp. podepisovat v 

nepřítomnosti starosty smlouvy, jejíž podmínky byly předem projednány a odsouhlaseny 

zastupitelstvem a v případě, kde je nutné zveřejnění až poté, kdy vypršela lhůta vyvěšení bez 

připomínek. 

 

Výsledek hlasování:  Pro přijetí: 5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

 

9. Dětské hřiště usn. č. 7/12/2018 

 

Zastupitelstvo z předchozích jednáních, se usneslo o vybudování dětského hřiště na pozemcích 

Obce Seletice č. p. 10/1 a 62/2 v k. ú. Seletice, a dále Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o 

dotaci na vybudování DH poskytovanou Ministerstvem pro místní rozvoj z programu Podpory 

obnovy a rozvoje venkova z podprogramu 117d8210H PODPORA BUDOVÁNÍ A OBNOVY 

MÍST AKTIVNÍHO A PASIVNÍHO ODPOČINKU. 

  

Výsledek hlasování:  Pro přijetí: 5  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.00 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  12.12.2018  

 

Zapisovatel: Nikola Hložková 

Ověřovatelé zápisu: Jitka Hlaváčová, Václav Matucha 

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


