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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č. 9 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 13. června 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 

                 Jaroslav Kulhánek 

 

Nepřítomni: Bc. Lucie Cee - omluvena 

 

                   

 

Program: 

 

1. Oprava silnice směr Mcely 

2. Rozbor obecní vody Seletice  

3. Kontrola hospodaření obce 

4. Prodej Avia 30 z majetku obce 

 

 

 

 

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. Oprava Silnice směr Mcely 

 

Starosta informuje zastupitelstvo, že během tohoto měsíce by měla začít oprava silnice směr ze 

Seletic na Mcely ode dne 25.6.2018 – 3.7.2018. Od 30.6.2018 do 1.7.2018 bude úplná uzavírka 

silnice. 

 

 

 

2. Rozbor obecní pitné vody Seletice 
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Byl zadán rozbor vody z obecní studny. Pitná voda nevyhovuje. Vyhl. mzed č. 252/2004 Sb. 

 

 

3. Kontrola hospodaření obce – audit 

 

V květnu 2018 proběhla kontrola hospodaření obce. Byly zjištěny účetní a inventarizační 

nedostatky. Zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo že, budou veškeré účetní nedostatky 

odstraněny.do 30. září 2018. Inventarizační nedostatky do 31.12.2018. 

 

Vzhledem k nedostatkům v účetnictví bylo pro předchozích jednáních zastupitelstvem 

odsouhlaseno uzavření smlouvy s Ing. Jiřinou Ekertovou pro vedení účetnictví obce v rozsahu 

daného ve smlouvě. 

 

 

 

4. Prodej Avia 30 z majetku obce 

 

Zastupitelstvo po předchozím jednání rozhodlo o prodeji, či ekologické likvidaci vozidla AVIA 

30spz ZRA 16-17 z majetku obce. Vozidlo je již ve stavu, kdy jakákoliv úprava, či oprava, by 

byla finančně náročná (stáří vozidla 41 let), aby mohlo projít STK. Přednostní bude prodej, 

pokud bude zájem dle vyhlášeného záměru, a pokud se nepodaří prodej, bude vozidlo 

ekologicky zlikvidováno.  

 

Usnesení č 1/6/2018 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  13.6.2018 

 

Zapisovatel: Nikola Hložková 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Sedláček, Jaroslav Kulhánek 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 

 


