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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č. 6 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 25. 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 

                  Bc. Lucie Cee 

                  Jaroslav Kulhánek 

                   

Nepřítomni: Monika Matuchová 

 

Program: 

 

1. Žádost o cihly u objektu hostince 

2. Samovýroba dříví 

3. Kontejner na kovový odpad 

4. Uzavření pracovního poměru 

 

 

 

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. Žádost o cihly u objektu hostince 

 

Paní Ottomanská Marie čp.111, podala žádost o cihly na pozemku u hostince ve vlastnictví 

obce Seletice. Žádosti zatím nebylo vyhověno, nutné zjistit okolnosti ohledně zbavování se 

odpadu. 

 

 

 

2. Samovýroba dříví 

 

Na výzvu prodeje obecního dříví formou samovýroby se u Václava Matuchy přihlásilo celkem 

osm zájemců. 
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3. Kontejner na kovový odpad 
 

V sobotu 9. června 2018 proběhne v obci svoz kovového odpadu. 

Kontejner na kov bude umístěn: 

• 08:30 – 09:30 hod. pod koupalištěm u sběrného místa tříděného odpadu, 

• 09:45 – 10:45 hod. naproti obecnímu úřadu, 

• 11:00 – 12:00 hod. náves, naproti autobusové zastávky. 

Sbírané druhy: železo, neželezné kovy, staré autobaterie. Sbírat se nebudou: sporáky, kamna 

se šamotem, bojlery. 

 

 

4. Uzavření pracovního poměru 

 

Obec příjme paní Nikolu Hložkovou, trvale žijící bytem Seletice na poloviční pracovní úvazek. 

Jmenovaná byla vybrána z celkem tří zájemců (včetně).  Byly vyhodnoceny všechny faktory a 

bylo rozhodnuto o jejím přijmutí. 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 25.dubna 2018 

 

Zapisovatel: Bc. Lucie Cee 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 


