Obec Seletice
Zastupitelstvo obce Seletice
Zápis č. 16
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice,
konaného dne 9. září 2015, od 16:00 hodin
Místo konání: obec Seletice – místnost obecního úřadu Seletice, č.p.139
Přítomni: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík
Václav Matucha
Monika Matuchová
Ing. Jaroslav Sedláček
Ing. Otto Pohl
Monika Matuchová
Bc. Lucie Cee
Vladimír Hačecký – člen finančního výboru
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usnesení 12/9/2015 SMĚRNICE č. 3 – SPISOVÝ ŘÁD
Likvidace parkové sekačky
Stížnost
Archivace záznamů
Oprava oplocení kolem pomníku
Jami – vyměřování
Výsledek výběrového řízení
Nákup evidenčních programů
Velkoobjemový kontejner

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. Usnesení 12/9/2015 SMĚRNICE č. 3 – SPISOVÝ ŘÁD
Předsedající obecnímu zastupitelstvu předložil ke schválení Návrh směrnice spisového
řádu.
Směrnice zajišťuje:
 správu písemných, obrazových, zvukových a jiných záznamů vzešlých z činnosti
při skartačním řízení
 správu došlých a odeslaných dokumentů (elektronická pošta, fax, datová schránka
apod.)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Seletice, dne 9. září 2015

Stránka 1

Výsledek hlasování: Pro přijetí: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/9/2015 bylo schváleno bez doplnění.

2. Likvidace parkové sekačky
Společností Mounfield byla dne 25. 8. 2015 ekologicky zlikvidována stará parková sekačka R
484 TR. Nutno vyřadit z majetku.

3. Stížnost
Na obecní úřad přišla stížnost paní Jitky Olbertové, Seletice č.p. 26. Stěžuje si na blokování
průjezdu ke svému pozemku vozidlem pana Slabihoudka. Vyřídí starosta.

4. Archivace záznamů
Od příštího týdne začne na obecním úřadu třídění veškerých dokumentů a záznamů vzniklých
z činnosti. Tyto je nutné od roku 1990 archivovat v archivu v Lysé nad Labem. Doposud
předchozí zastupitelstva nečinila. Obci tak hrozí sankce až 200 000 Kč.

5. Oprava oplocení kolem pomníku
Do konce října by obec ráda dokončila opravu prostoru kolem pomníku.

6. Jami – vyměřování
Pan Douša, architekt projekční kanceláře společnosti Jami, která se zabývá projekcí
plánované obecní čističky, vyměřoval její nové vedení.

7. Výsledek výběrového řízení
Výběrová komise v rámci projektu Svoz bioodpadu v obci Seletice, vyhlásila jako vítěze
soutěže společnost Komersia auto s.r.o. Jde o nabídku s nejnižší nabízenou cenou a nejdelší
záruční dobou.
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8. Nákup evidenčních programů
Bude proveden nákup evidenčních programů společnosti Alis s.r.o. – produkt KEO – X. Bude
zajišťovat převod dokumentů po PDF formátu, spisovou službu, evidenci hřbitova apod.

9. Velkoobjemový kontejner
Bude přistaven od 25. 9. do 28. 9. v prostoru u hasičské zbrojnice.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 9. 9. 2015
Zapisovatel: Bc. Lucie Cee
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek
Zapisovatel: …………………………dne ……………………..
Ověřovatelé: ……………………….. dne ………………………
……………………….. dne ……………………….
Starosta: ..……………………… dne ………………………
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