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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č.  

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 12. června 2019, 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 

  Jitka Hlaváčová 

Michal Janků 

Vladimír Hačecký 

                        Bc. Lucie Cee    

                    

                  

 

Program: 

 

1. Plán akcí 

2. Exkurze – Sedlčansko  

3. Poplatek v obci za ubytování 

4. Koupě traktůrku – sekačka 

 

 

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. Plán akcí 

 

Starosta a zastupitelé se dohodli, že pro rok 2020 se zpracuje plán kulturních a zábavných 

akcí pro obyvatelé obce Seletice.  Jedná se konkrétně o výlety pro obyvatelé a různé akce pro 

děti, například Halloween, rozsvícení vánočního stromečku, Velikonoc, Čarodějnic, Den dětí 

atd., které bude financovat obec.  

 

 

 

 

2. Exkurze – Sedlčansko  

 



Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Seletice, dne 12. června 2019 Stránka 2 
 

Starosta nabídl zastupitelům exkurzi, která se uskuteční ve dnech 20. – 21. června 2019 

v Místní akční skupiny Sedlčansko. Cílem exkurze je seznámit účastníky s úspěšnými 

projekty v rámci uvedených opatření Programu rozvoje venkova (PRV), Komunitně vedeného 

místního rozvoje (SCLLD) a dalšími dotačními možnostmi pro rozvoj venkovského prostoru. 

 

 

 

3. Poplatek v obci za ubytování 

 

Proběhla debata k poplatku za ubytování, rekreační poplatek apod. O daném poplatku se bude 

rozhodovat až po novelizaci vyhlášky, nebo při sestavování rozpočtu na rok 2020. 

 

 

 

 

5. Koupě traktůrku – sekačka 

 

Zastupitelstvo projednalo návrh starosty ke koupi travní sekačky (traktůrku). V rámci diskuze 

proběhlo, že nákup může být proveden, ale cena by neměla přesáhnout částku 300.000, -Kč. 

Cena bude hrazena z úspor obce. S nákupem souhlasili všichni přítomní. 

Usn. č. 1/6/2019. 

 

 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  12.6.2019 

 

Zapisovatel: Nikola Hložková 

Ověřovatelé zápisu: Jitka Hlaváčová, Michal Janků 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 

 

 


