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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 13. února 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 

   Michal Janků 

                  Vladimír Hačecký 

                  Bc. Lucie Cee  

                  Václav Matucha  

                  

Program: 

 

1) Schválení smluv povodí apod.     usn. č 1/2/2019 

2) Cenová nabídka OKNOSTYL po úpravě 167 144, Kč 

3) Cesty – oprava – peníze jsou vyčleněné, nutno pořídit fotografie a poptat 

4) Uzavírání dohod o práci se zastupiteli – obecní les, bioodpad, úklid obce 

5) zrušení spolku svatojiřský les - usn. 2/2/2019  

 

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. 

 

Program schválen všemi přítomnými 

 

 

1. Smlouvy povodí – oprava cest Krajský pozemkový úřad 

 

V souvislosti s opravou obecních cest v extravilánu, byly projednány a schváleny smlouvy s 

Povodím Labe a.s., které jsou součástí projektové dokumentace zhotovované Krajským 

pozemkovým úřadem pro podání stavebního povolení a povolení vodoprávního úřadu v 

Nymburce k opravím "polních cest" extravilánu katastru obce Seletice. 

 

Usn. č. 1/2/2019 - schváleno všemi přítomnými 

 

 

     2. Cenová nabídka OKNOSTYL po úpravě 167 144, Kč 

 

 

 

 

Konečná nabídka fy. Oknostyl, která by měla zajistit výměnu oken na budově č.  1 v majetku 

obce, a to včetně stavebních prací. Pro danou akci se nakonec podařilo zajistit slevu 60 % z 

celkové částky materiálu a prací. 
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      3.  Cesty – oprava – peníze jsou vyčleněné, nutno pořídit fotografie a poptat 

 

Rozpočtem pro rok 2019 byla vyčleněna finanční částka pro opravu místních komunikací. Bude 

provedena rychlá poptávka, aby realizace oprav byla co nejdříve zrealizována. 

 

 

     4. Uzavírání dohod o práci se zastupiteli – obecní les, bioodpad, úklid obce 

 

Zastupitelstvo jednalo o možnosti uzavření dohod o provedené práci se zastupiteli k zajištění 

chodu obecního lesa a jeho ošetřování, prodeje dříví, zajištění vlastního svozu bioodpadu a 

pomoci při úklidu obce, vše nad rámec výkonu člena zastupitelstva. Dle odbornosti a 

schopností, tak jak bylo v minulosti K výkonu pro další roky, po dobu volebního období byl 

navržen pan Matucha (les) a pan Hačecký (bioodpad). 

 

Pro: 7                                     proti: 0                                        zdržel se : 0 

 

     

     5. Zrušení spolku Svatojiřský les - usn. 2/2/2019 

 

Starosta informuje, že po dohodě z představiteli obcí Jizbice, Loučeň a Mcely, bude 

koordinována spolupráce na zrušení spolku, který již několik let nevykazuje žádnou činnost.  

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  13.2.2019 

 

Zapisovatel: Nikola Hložková 

Ověřovatelé zápisu: Michal Janků, Jitka Hlaváčová 

 

 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 


