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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

Zápis č. 8 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 7. června 2017, od 9.00 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. Usnesení č. 1/6/2017 – Prodej restaurace Seletice 

2. Účetní závěrka – schválení 

3. Schválení závěrečného účtu 

 

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. 1/6/2017 – Prodej restaurace Seletice 

 

Předsedající zastupitelstvu představil záměr o koupi objektu restaurace u Terezky v obci 

Seletice. Cena nemovitosti činí 1 870 000 Kč, (10/1, 62/1, 62/2, 62/3, objekt čp 1, 2x objekt 

bez čp. – veřejná obslužnost). Část nebytových prostor je zatížena nájemní smlouvou – 

restaurace do roku 2020. 

Objekt se nachází na portálu nemovitostí k prodeji a uvedenou cenou. Objekt se nabízí 

k různým účelům. Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt, kde nachází společenský sál a 

k tomuto i zázemí, bylo navrženo tento objekt odkoupit do vlastnictví obce. 

 

Starostovi obce Seletice vypracovat návrh smlouvy, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a  

podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na  vklad vlastnického práva podle této smlouvy 

do  katastru nemovitostí.  

 

Výsledek hlasování: Pro přijetí: 6             Proti: 0              Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 1/6/2017 bylo schváleno bez doplnění. 

 

 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2016. Zastupitelstvu byly 

předloženy výkazy k 31. 12. 2016 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha), 

inventarizační zpráva za rok 2016 a zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2016. 
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3. Zastupitelstvo obce Seletice schvaluje závěrečný účet obce Seletice spolu se zprávou o 

výsledku přezkoumání. a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradami. 

Byla přijatá opravná opatření ke zjištěným chybám s termínem odstranění do 31. 12. 

2017.  

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin. 

Zápis byl vyhotoven dne: 7.6.2017 

 

Zapisovatel: Bc. Lucie Cee 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


