Obec Seletice
Zastupitelstvo obce Seletice
Zápis č. 4
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice,
konaného dne 9. března 2016, 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.
2.
3.
4.
5.

Seletický informační zpravodaj
Usnesení č. 5/2016 - Oprava pozemní komunikace na návsi
Usnesení č. 6/2016 – Oprava hřbitovní zdi a márnice
Popelnice na bioodpad
Uzavření pachtovní smlouvy – Loudy s.r.o.

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. Seletický informační zpravodaj
Návrhy a připomínky k vydání informačního zpravodaje.

2. Usnesení č. 5/2016 - Oprava pozemní komunikace na návsi
Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou pozemní komunikace na parcele č. 730. Jde o část
obecní cesty vedoucí od silnice druhé třídy k hájovně (otočka autobusu).
Výsledek hlasování: Pro přijetí: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 20/3/2016 bylo schváleno bez doplnění.

3. Usnesení č. 6/2016 – Oprava hřbitovní zdi a márnice
Předsedající zastupitelstvu předložil návrh na přípravu dotačního projektu na opravu obecní
hřbitovní zdi a márnice a financování projektu z úspor obce.
Výsledek hlasování: Pro přijetí: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/2016 bylo schváleno bez doplnění.

4. Popelnice na bioodpad
Kontejnery o objemu 1100 l a popelnice o objemu 240 l na bioodpad, budou k vyzvednutí na
obecním úřadě v průběhu měsíce dubna. Svoz bude probíhat 1x za týden až 14 dní.

5. Uzavření pachtovní smlouvy – Loudy s.r.o.
Předsedající informoval zastupitelstvo o uzavření pachtovní smlouvy s f. Loudy s.r.o. k 1.3
2016.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 9. 3. 2016
Zapisovatel: Bc. Lucie Cee
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek
Zapisovatel: …………………………dne ……………………..
Ověřovatelé: ……………………….. dne ………………………
……………………….. dne ……………………….
Starosta: ..……………………… dne ………………………
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