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Obec Seletice 

Zastupitelstvo obce Seletice 

 

 

Zápis č.  

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Seletice, 

konaného dne 9. října 2019, od 16:00 hodin 

 

 

Místo konání: obec Seletice – místnost obecního úřadu Seletice, č.p.139 

 

Přítomni:  Mgr. Bc. Zdeněk Havlík 

Ing. Jaroslav Sedláček 

  Jitka Hlaváčová 

                       Bc. Lucie Cee  

                       Václav Matucha 

                       Vladimír Hačecký 

Omluveni:     Michal Janků 

                    

                   

 

Program: 

 

1. Wydrex 

2. Právní ochrana DAS 

3. Odkup pozemků 1/10/2019 

4. Rozpočtové opatření č. 6 

 

 

 

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. Wydrex 

 

Starosta seznámil zastupitele s nabídkou fy. Wydrex, která se zabývá výrobou a projekty 

ČOV pro obce a města. Dle sdělení zástupců se jedná o novou a moderní technologii, která 

má zajistit, úsporu místa stavby, nižší náklady na výstavbu a provoz a současně je schopna 

garantovat kvalitu výstupu přečištěné vody na úrovni vody pitné. 

 

Bylo rozhodnuto o předání informací projektantů JAMI, zajištující projekt ČOV v obci, aby 

se pokusili získat odpovídající informace. 
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2. Právní ochrana DAS 

 

Obec Seletice jako pojistník uzavřela smlouvu o pojištění právní ochrany. Tarifní roční 

pojistné je 12.250Kč za rok. Smlouva byla uzavřená na dobu neurčitou s limitem pojistného 

plnění 1 milionu Kč. Pojištění poskytuje a hradí např. náklady za mimosoudní vyřizování 

pojistné události, náklady související s vedením občanského soudního řízení, náklady 

související s trestním řízením vedeném proti pojištěnému, náklady za obhajobu a právní 

zastoupení ve správním řízení. 

 

 

 

3. Odkup pozemků 1/10/2019 

 
Paní Beranová odkoupila pozemek parcelní číslo 3/1 o podílu 1/4. Obci nabídla odprodej pozemku, a 

to za kupní cenu 180.000kč. Výměra pozemku činní 720 m2.  

 

Výsledek hlasování:  Pro přijetí: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 6 

 

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 6. Zastupitelstvo toto vzalo na vědomí 

bez námitek.  

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.00 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  9.10.2019 

 

Zapisovatel: Nikola Hložková 

Ověřovatelé zápisu: Jitka Hlaváčová, Michal Janků 

 

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

 

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

 

……………………….. dne ………………………. 

 

Starosta: ..……………………… dne ……………………… 


