Obec Seletice
Zastupitelstvo obce Seletice
Zápis č. 4
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice,
konaného dne 14. března 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
Bc. Lucie Cee
Jaroslav Kulhánek
Nepřítomni: Monika Matuchová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Usnesení č. 1/3/2018 – Návrh na uzavření pachtovní smlouvy
Diskuze na téma vodovodní přivaděč
Knihovna
Vítání občánků
Administrativní výpomoc

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 č. 1/3/2018 – Návrh na uzavření pachtovní smlouvy
Starosta zastupitelům předložil Pachtovní smlouvu s návrhem na její uzavření.
Návrh na uzavření pachtovní smlouvy (propachtovatel obec Seletice a pachtýř LOUDY s.r.o.)
podle ustanovení § 2332 a násl. zákona č.89/2012 Sb. Propachtovatel je příslušný hospodařit
s uvedenými zemědělskými pozemky ve vlastnictví státu vedenými u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj. Záměr přílohou.
Výsledek hlasování: Pro přijetí: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/3/2018 bylo schváleno bez doplnění.
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2. Diskuze na téma vodovodní přivaděč
Poloha, výdejní místo, kohout. – diskuse se vedla ohledně ukončení přivaděče s možnosti
výdeje pitné vody pro obyvatele obce Seletice.

3. Knihovna
Obecní knihovnu navštívila zástupkyně z knihovny Kolín. Naplánovala obměnu stávajících
knih. Dohodli jsme se na efektivnější komunikaci a zvážili zajištění určité výpomoci v seletické
knihovně.

4. Vítání občánků
Zastupitelstvo Obce Seletice rozhodlo, že v roce 2018 proběhne v obci první vítání občánků za
samostatné působení Obecního úřadu Seletice. Vítání občánků proběhne v měsíci září, přesné
datum bude upřesněno. Bylo rozhodnuto, že proběhne vítání nejen u nově narozených, ale i u
děti do 15ti let, které se narodily do obce Seletice a neproběhlo u nich vítání občánků v jiné
obci. Tímto pak žádáme všechny rodiče, aby děti, na které se vítání vztahuje, přihlásili na
Obecním úřadě. Vítání dětí starších jednoho roku pak bereme jako poděkování rodičům. Vítání
občánků v dalších letech již bude probíhat

5. Administrativní výpomoc
Na OÚ je nutné přijetí nové administrativní výpomoci, která by zajistila i funkci knihovnice.
Obec příjme zaměstnance na poloviční pracovní úvazek. Výkon práce – administrativa, spisová
agenda, Czech Point, vidimace a legalizace. Podle nařízení vlády č. 340/2017 Sb. tato pracovní
náplň odpovídá platové třídě 7., poloviční úvazek 7.370,- hrubé mzdy při I. stupni, bez praxe.
Přihlášky s krátkým životopisem a uvedením praxe je možno zasílat do 15. dubna 2018, poštou,
osobně i elektronicky na Obec Seletice. Nástup možný od 1. května 2018. Podrobnosti mohou
uchazeči získat na Obecním úřadě Seletice.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 14.3.2018
Zapisovatel: Bc. Lucie Cee
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek
Zapisovatel: …………………………dne ……………………..
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Ověřovatelé: ……………………….. dne ………………………
……………………….. dne ……………………….
Starosta: ..……………………… dne ………………………
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