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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č. 17 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 18. prosince 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 

Bc. Lucie Cee 

                       Vladimír Hačecký  

                        Michal Janků  

                    

                   

 

Program: 

 

1. Schválení rozpočtu obce Seletice na rok 2020 usn. 1/12/2019 

2. Rozprava k rekonstrukci objektu Seletice 1 - usn. 2/12/2019 

3. Diskuse k ceně odvozu a skládkování konzulárního odpadu – fa. AVE 

4. Dotace na výstavbu vodovodu a přivaděče v obci usn. 3/12/2019 

 

 

 

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 byl schválen všemi přítomnými zastupiteli. 

 

 

 

1. Schválení rozpočtu obce Seletice na rok 2020 – usn. č. 1/12/2019 

 

Zastupitelé po rozpravě k návrhu, který předložil starosta, jednomyslně schválili rozpočet obce 

Seletice na rok 2020.  

Rozpočet byl schválen jako schodkový v paragrafech. 

Příjmy 3.837.100, - Kč 

Výdaje 4.718.100, -Kč. 

 

Rozpočet obce je dle návrhu schodkový s navýšením výdajů dle níže uvedených bodů: 
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1)  vodovodní přípojky (projekt a inženýring, hromadné projednání a územní rozhodnutí) 

  168 ks přípojek x 2,6 tis. = 523.000, -č          

        

2)  projekt nového výtoku z ČOV, dočištění za ČOV (projekt a inženýring) - 177.000, -Kč   

        

3)  realizační dokumentace (projekt a inženýring), obecní rybník - 181.000, -Kč      

        

 Rozpočet je koncipován jako schodkový o částku 881.000, -Kč – schodek bude     

 financován z úspor Obce Seletice.      
 

Rozpočet se schvaluje v paragrafovém znění. 

 

Výsledek hlasování:  Pro přijetí: 7    Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

 

 

2. Rozprava k rekonstrukci objektu Seletice 1 (výčep, sál, byt) 

 

Zastupitelé diskutovali o možné, byť částečné, rekonstrukci objektu Seletice č. 1, kde se nachází 

výčep, který je v pronájmu, sálu a bytu, který je součástí objektu. 

 

Dle předcházejících vyjádření zástupců KHS kuchyň v restauraci nesplňuje hygienické normy 

a pokud by byla tato kuchyň využívána i po 31. 12. 2020, kdy tímto dnem končí pronájem 

prostor, musí se provést zásadní stavební úpravy dle standardů a norem. Bylo odsouhlaseno, 

jednomyslně všemi přítomnými zastupiteli o zahájení rekonstrukce kuchyně, a to projektem a 

následným odsouhlasením KHS - usn. 2/12/2019. V rozpočtu byly vyčleněné prostředky na 

případnou rekonstrukci, jejíž výše bude upřesněna projektem a stavebním rozpisem.  

 

 

3. Diskuze k navýšení cen společností AVE – změna ceny vyhláškou 

 

Zastupitelé se dohodli, že výši poplatků za komunální odpad pro rok 2020 bude zachován jako 

v roce 2019, včetně sociálních výhod pro děti (max do 18 let) a seniory od roku věku 71 let. 

Pro rok 2021 již bude poplatek navýšen u všech kategorií nejméně o 100,-Kč na trvale žijící 

osobu a rekreační objekt. 

 

 

      4. Dotace na výstavbu vodovodu a přivaděče v obci usn. 3/12/2019 

 

 

Starosta zastupitele seznámil s probíhajícími dotacemi SFŽP na vodovody, kanalizace a 

přivaděče.  

 

Zastupitelstvo usn. 3/12/2019 rozhodlo všemi přítomnými, aby se o takovéto dotace pro 

vodovod a přivaděč požádalo a současně pověřilo starostu k tomuto úkonu a zajištění 

všeho dostupného k žádosti. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.00 hodin. 
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Zápis byl vyhotoven dne:  18.12.2019  

 

Zapisovatel: Nikola Hložková 

Ověřovatelé zápisu: Jitka Hlaváčová, Michal Janků 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


