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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis  

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 27. března 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 

    Michal Janků 

                   Bc. Lucie Cee 

                   Jitka Hlaváčová 

        Vladimír Hačecký 

                   

 

Program: 

 

1. Informace cesty 

2. Informace projektu – Oknostyl group s.r.o. 

3. Projekt opravy a obnovy vodní nádrže – Obec Seletice 

 

 

 

 

 

 

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. Informace cesty 

 

Starosta informuje zastupitelstvo, že oprava komunikací je ukončena. Došlo k navýšení 

oprav u cesty vedoucí podél "návesního rybníka", která byla v důsledků průjezdnosti 

těžkých vozidel, ve velmi špatném stavu. Oprava takové komunikace je dle sdělení 

zhotovitele však pouze dočasná, neboť v oblasti nátoku do rybníka je nutné provést 

vyhloubení a zpevnění cesty pod jejím povrchem. O takové možnosti bude zastupitelstvo 

jednat v rámci schvalování rozpočtu na rok 2020. 
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2. Informace projektu – Oknostyl group s.r.o. 

 

Starosta uzavřel smlouvu o dílo s firmou OKNOSTYL group s.r.o. a to o výměně oken a dveří 

v budově Seletice č.p. 1. Celkové náklady vyjdou na 167. 144,-Kč. Platba bude provedena ve 

dvou splátkách, a to v poměru 60 a 40 % - po zhotovení díla. 

 

 

 

      3. Projekt opravy a obnovy vodní nádrže – Obec Seletice 

 

Starosta dále informoval o probíhajícím projektu na obnovu a opravu stávající vodní 

nádrže v majetku Obce Seletice. Projekt se bude vztahovat na zhotovení biotopu s 

opravou stávajícího díla včetně výpustě. Projekt je zhotovován tak, aby vyhovoval 

podmínkám dotacím. Dotace v roce 2018, k nímž celý projekt směřoval, byly nakonec 

přerušeny, proto bylo dohodnuto, že se bude v projektu dále pracovat tak, aby byl 

komplexní a zachoval především účelovost vodní nádrže i pro využití společenské a 

kulturní.  

 

Dodatkem je, že vodní nádrž je využívána obyvateli pro přírodní koupání, bylo 

rozhodnuto, že k vodní nádrži budou přistaveny dvě mobilní WC, k dispozici 

návštěvníkům vodní nádrže pro zachování hygienického stavu. 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17.30 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  27.3.2019 

 

Zapisovatel: Nikola Hložková 

Ověřovatelé zápisu: Michal Janků, Jitka Hlaváčová 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 


