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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č. 7 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 9. května 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 

                   

 

Program: 

 

1. Smlouvy na hřbitov 

2. Údržba obecních ploch 

3. Stěhování knih 

4. Kontejner 

5. Geometrický plán k žádosti p. Stěpánkové  

 

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. Smlouvy na hřbitov 

 

Bylo rozhodnuto, že v roce 2018 musí všichni nájemci uzavřít s obcí smlouvu o pronájmu 

hrobového místa (urna, jedno hrob, dvoj hrob – urna – 20,-, jedno hrob – 34,-, dvoj hrob – 60,-

, hrobka – 60,-, dětské hroby – 10,-, hrob č. 71–60,-.) a uhradit nájemné od podpisu smlouvy. 

 

 

 

2. Údržba obecních ploch 

 

Sekání a údržba obecních ploch. Pravidelné sekání návsi, koupaliště, hřbitova – zaměstnanec, 

který bude provádět práce bude připrán na dohodu o provedení práce. Po vyhodnocení je možno 

na příští rok uzavřít pracovní smlouvu na dobu určitou. 
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3. Stěhování knih 

 

Zbytek knih, které zůstaly na Domu služeb byly přemístěny do obecní knihovny. U všech knih 

proběhne evidence, některé budou vyřazeny a nahrazeny novými výtisky. 

 

 

 

4. Kontejner 

 

Odpad do velkoobjemového kontejneru nosili lidé již o několik dní dříve před jeho umístěním. 

Toto je zakázané, příští rok bude u kontejneru dozor a proběhne evidence. 

 

 

 

 

5. Geometrický plán 

 

Na zasedání zastupitelstva 24. 1. 2018 byla projednávána žádost p. Štěpánkové k prodeji části 

pozemku pro výstavbu rodinného domku. Dle šetření na místě a Geometrického planu vznikla 

dělením (zatím bez schválení Stavebního úřadu Rožďalovice) nová parcela č. 9/4 v k.ú. Seletice 

o výměře 67 m². Po vydání souhlasu s dělením zastupitelstvo rozhodne o prodeji a za jakou 

cenu. 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 9.května 2018 

 

Zapisovatel: Bc. Lucie Cee 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 


