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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č. 1 

 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 8. ledna 2020, 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 

Vladimír Hačecký 

                        Michal Janků 

Omluveni:      Lucie Cee 

 

                                   

 

Program: 

 

1. Příkazní smlouva s Městec Králové 1/1/2020 

2. Oprava místních komunikací  

3. Rozpočtové opatření č. 8 2/1/2020 

4. Dotace vodovod – SFŽP 

5.   Směrnice o účetnictví 

 

 

 

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. Příkazní smlouva s Městec Králové 1/1/2020 

 

Zastupitelé odhlasovali schválení příkazní smlouvy s Městcem Králové o závazku veřejné 

služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu 

Nymburk pro rok 2020 činní 41.600Kč/ na občana částkou 200Kč. 

 

 

Výsledek hlasování: Pro přijetí: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 
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2. Oprava místních komunikací 

 

Na návrh starosty zastupitelé odsouhlasili opravu místních komunikací. Jedná se o tři místní 

komunikace, kde budou opravené výtluky. V současné době není hospodárné provádět větší 

opravy, neboť v případě získání dotace na vodovod, se tyto komunikace budou pro vedení 

hlavních řadů kopat. 

 

 

 

3. Rozpočtové opatření č. 8 2/1/2020 

 

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 8. Zastupitelstvo toto vzalo na vědomí 

bez námitek. 

 

 

 

4. Dotace vodovod 

 

Starosta informoval zastupitele k probíhajícím dotacím. Sdělil, že se v současné době 

připravuje administrace k samotnému podání žádosti – dotace budou ukončené 31. 1. 

2020. 

___________________________________________________________________________ 

 

      5.   Směrnice o účetnictví 

 

Starosta předložil seznámil zastupitele se změny směrnice o účetnictví, kdy dodatek č. 

včlenil do směrnice. Zastupitelé jednomyslně tuto změnu schválilo. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  8.1.2020 

 

Zapisovatel: Nikola Hložková 

Ověřovatelé zápisu: Jitka Hlaváčová, Michal Janků 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 


