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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis  

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 10. dubna 2019, od 16:00 hodin 

 

 

Místo konání: obec Seletice – místnost obecního úřadu Seletice, č.p.139 

 

Přítomni:   Mgr. Bc. Zdeněk Havlík 

                    Jitka Hlaváčová 

                     Ing. Jaroslav Sedláček 

      Vladimír Hačecký 

                     Bc. Lucie Cee 

                    Michal Janků 

Nepřítomni:   Václav Matucha - omluven  

                   

 

Program: 

 

1. Kameninové roury 

2. Čarodějnice  

3. Informace – Přezkoumání hospodaření obce – za rok 2018 

4. Souhlas smlouvy věcného břemene služebnosti Seletice, SS 100, p.č. 214/9 

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. Kameninové roury 

 

Obec dostala nabídku odkoupení 30 kameninových rour, které nemáme v majetku, ale jsou 

naše. Prodejní cena je 200Kč za 1 kus roury. Celkem to činí 6.400Kč.  

 

 

 

2. Čarodějnice 
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Tento rok se budou konat čarodějnice u hospody Terezka Seletice č.p. 1. Z důvodu vysazené 

nové trávy na fotbalovém hřišti.  

 

 

 

 

3. Informace – Přezkoumání hospodaření obce – za rok 2018 

 

Starosta informoval zastupitelstvo o provedené kontrole Krajského úřadu 

Středočeského kraje.  

 

S výsledky budou zastupitelé seznámení na dalších zasedání. Kromě standardní kontroly 

majetku, účetnictví a administrace proběhla kontrola RUIÁN. Předmětem takové kontroly 

bylo správnost při zápisu a editaci dat do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí 

prostřednictvím Informačního systému územní identifikace dle vyhlášky č. 359/2011 Sb., o 

základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, dodržování zákona č. 111/2009 

Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

4. Souhlas smlouvy věcného břemene služebnosti Seletice, SS 100, p.č. 214/9 

 

Starosta seznámil zastupitelstvo s obsahem výše uvedené smlouvy. Zastupitelstvo s 

uzavřením smlouvy jednomyslně souhlasí. 

 

Usn. č. 1/4/2019. 

 

 

      5.   rozpočtové opatření č. 2 

 

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 2. Zastupitelstvo toto vzalo na 

vědomí bez námitek. 

 

 

 

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

 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  10.4.2019 

 

Zapisovatel: Nikola Hložková 

Ověřovatelé zápisu: Michal Janků, Jitka Hlaváčová 

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 


