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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č. 3 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 11. února 2015, 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. Kácení stromů - žádost 

2. Usnesení č. 3/2016 a 4/2016 

 

Vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a 

jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 

 

3. Vyhláška – Vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 

veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav 

a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění 

veřejného pořádku - návrh 

 

4. vydává požární řád obce - návrh 

 

 

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. 

 

 

 

 

Kácení stromů – žádost 

Pan Jeník zaslal na obecní úřad žádost na kácení stromů na jeho vlastním pozemku. Žádosti 

bylo vyhověno.  
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1. Usnesení č. 3/2016  

 

Vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a 

jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku - návrh 

 

Předsedající obecnímu zastupitelstvu předložil ke schválení vyhlášku.  

Zastupitelstvo s návrhem vyhlášky souhlasí s účinností od 1. 6. 2016. 

 

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

 

Usnesení č. 18/2/2016 bylo schváleno bez doplnění. 

 

 

 

 

2. Usnesení č. 4/2016 

 

Vyhláška, kterou se vydává požární řád obce - návrh 

 

Předsedající obecnímu zastupitelstvu předložil ke schválení vyhlášku č. /2016  

Zastupitelstvo s návrhem vyhlášky souhlasí s účinností od 1. 6. 2016. 

 

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

 

Usnesení č. 19/2/2016 bylo schváleno bez doplnění. 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  11. 2. 2016 

 

Zapisovatel: Bc. Lucie Cee 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 


