
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Seletice, dne 11. Duben 2018 Stránka 1 
 

Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č. 5 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 11. dubna 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 

    Monika Matuchová 

                  Bc. Lucie Cee 

                  Jaroslav Kulhánek 

                  Vladimír Hačecký – člen finančního výboru 

 

Program: 

 

1. Informace od paní Necidové 

2. Výlet Macocha 

3. Plán s budovou Hostince – Seletice č. 1 

4. Stanovení počtu zastupitelstva – období 2018–2022 

5. Rozpočtové opatření č. 2 

 

 

 

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. Informace od paní Necidové 

 

Stavební úřad Rožďalovice zaslal oznámení o pokračování územního řízení k vodovodnímu 

přivaděči. Bylo nutné, pro další pokračování, projekt rozdělit na vodu a kanalizaci. 

 

 

 

 

2. Výlet Macocha 

 

Zastupitelstvo plánuje v měsíci červnu výlet na Macochu. Výlet bude určen pro všechny občany 

trvale žijící v obci Seletice 
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3. Plán s budovou hostince 

 

Diskuze o rekonstrukci objektu hostince. Plánování nákupu nových židlí, malování. Diskuze o 

výměně oken a zateplení budovy. Nutné je naplánovat časový horizont oprav a údržby na rok 

2019. 

 

 

 

 

4. Stanovení počtu zastupitelstva – období 2018–2022 usn. 1/4/2018 

 

V souladu s ustanovením § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že počet členů Zastupitelstva obce Seletice 

pro volební období 2018–2022 byl stanoven na 7 členů. Počet členů Zastupitelstva obce Seletice 

pro příští volební období stanovilo Zastupitelstvo obce Seletice usnesením č. 1/4/2018 ze dne 

11.4.2018 souhlasně všemi přítomnými zastupiteli. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Rozpočtové opatření č. 2 

 

Předsedající přeložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 2. 

 

Zastupitelstvo nemá připomínek. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 11.4.2018 

 

Zapisovatel: Bc. Lucie Cee 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 


