76pis ze zaseddni Zastupitelstva obce Sei, konan 6ho 27.L2.2Ot7 v 19:00
Zahdjeni zased6 n i zastu pitelstva
ZaseddniZastupitelstva obce Sei (d6le t62 jako,,zastupitelstvo") bylo zahAjeno v 19:10 hodin starostou
obce Radkem Dost6lkem (,,dale jako piedsedajici")
Piedsedajici schftze konstatoval, 2e zasedlni bylo i6dn6 svol6no a informace o konSni veiejneho
zastupitelstva byla na uiednidesce Obecniho 0iadu Sec zveiejn6na v souladu s $ 93 odst. 1 zAkonao
obclch po dobu nejmen6 7 dni, a to od 7 11 .2017 do 21 .11 .2017 (piiloha 1). Soudasn6 byla zveiejn6na
na ,,elektronicke 0iedni desce"
Piedsedajici sch0ze d6le z prezencnl listiny piitomnfch clen& zastupitelstva (piiloha 2) konstatoval, Ze

piltomno

je 6

clen0 zastupitelstva (Radek Dost6lek, Tom65 Lajza, Sabina Kaplanov6,

Pavel

PodhSjecky, Lukd5 Caban, LukdrS Srajer) (z celkov6ho poctu 7 v5ech dlenii zastupitelstva), takZe
zastupitelstvo je usn6Senischopne ($ 92 odst. 3 zfkona o obcich).

rieni ov6iovatelri a zapisovatele
Piedsedajici navrhl urcit ovdiovateli z6pisu Luk6Se e abana a Luk65e Srajera a zapisovatelem Tom55e
Lajzu. K n6vrhu nebyly vzneseny 21tdne protin6vrhy
Pied hlasovdnim dal piedsedajicl moZnost vyj6diit se piitomnfm obdanfim.
U

Ndvrh usneseni:

Zastupitelstvo obce Sec uriuje oveiovateli zapisu Luk65e eabana
a LukaSe Srajera a zapisovatetem Tom65e Lajzu
Vyisfedek hlasov6ni: Pro ....5.......... Proti .......0......... Zdrteli se ......,0.........
Usneseni c. 1 bylo schvdleno.

Schv6leni programu:
Piedsedajiclsezn6mil piitomn6 s n6vrhem programu, kterf byl vyvd5en v souladu s informacl
zveiejn6nou na 0iedni desce:
- Schvdleni programu

- Rozpodet na rok 2018
- Rozpodtovli v'i hled 201.9-2020
- Diskuse
Pied hlasov6nim byla ddna moZnost zastuprtelflm i piitomnfm obcan&m sd6lit sve stanovisko.
Piedsedajicinavrhlvypustit bod rozpoctov6 opatienl, a navrhl dalSi body k projedn6nia to schvdleni
druh6 zpr6vy o uplatnov6nl uzemnlho pl6nu
Navrh usneseni'
Zastupitelstvo obce Sei schvaluje nasledujici program zasedani:
- Rozpotet na rok 2018
- Finandni pldny na rok 2018
- Rozpodtovri v'i hled 2-019-2020
- Druh6 zpr6va o uplatriovdnirlzemniho plSnu Sed
- Diskuse
Vfsfedek hlasov6ni: Fro ......5...."... Proti .....0........... Zdr2eli se .,.,..0..........
Usnesenid. 2 bylo schv6leno.

Bod l) - Schv6leni rozpodtu na rok 2018
Piedsedajici informoval, Ze n6vrh rozpodtu byl vyveSen 15 dnl pied jeho schvAlenim na 0iedni
desce obecniho uiadu. Rozpocet je sestaven jako vyrovnany.
Pied hlasovdrnim byla diina moZnost zastupitelirm i piitomnlim obdanOm sddlit sv6 stanovisko. Zaane
stanovisko vzneseno nebylo
Ndvrh ttsnesenj,T-astupitelstvo obce, schvaluje rozpoiet obce Sei na rok 2018
Visledek hlasov6ni: Pro .."....5....".. Proti .....0........... Zdr2eli se ......0..........
Usnesenf 6. 3 bylo schvdleno.

Bod lf. - Schvdleni rozpoctoveho vlihledu na rok 2019-2020

Piedsedajici informoval, 2e rozpodtovyi vfhled na rok 2019-2020 byl vyvd5en 15 dni pied
jeho schvdlenim na uiedni desce obecnlho 0iadu. Rozpoctovyi vfhled na rok 2019-2020 je
sestaven jako vyrovnany.
Pied hlasov6nim byla d6na moZnost zastupitel0m i piitomnfm obdan0m sd6lit sv6 stanovisko. Zaane
stanovisko vzneseno nebylo

Ndvrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpottovy vyhled na rok 2019-2020.

Visledek hlasoviini: Pro ...5........... Proti .........0....... Zdrileli se ................
Usneseni 6. 4 bylo schv6leno.

Bod lll.

-

Schv6leni druhe zprevy o uplatiovani uzemniho pl6nu obce Sed

Piedsedajici inforrnoval,2e byla piedloZena zastupitelstvu ke schv6leni zprAva o uplatriovdni
0zemniho plSnu cbce Sec, kterou zpracoval M0Vysok6 Mfto odborstav. Uiadu a plSnov6ni.
Zprava byla zpracovana za obdobi 0112014 a2 1012017
Ze zprAvy vypllvd, Ze b6hem doby hodnoceni nebyly zji5teny nepiedpokl6dan6 negativni
dopady na udr2itelny rozvoj uzem[.
.

Pied hlasovdnlm byla ddna moZnost zastupiteltrm i piitomnlim obdan0m sd6lit sve stanovisko. Zaane
stanovisko vzneseno nebylo
Ndvrh usneseni:
Zastupitelstvo obce schvaluje druhou zprdvu o uplatiovdni izemniho pldnu obce Sei.
Visledek hlasov6ni: Pro ...5......."... Proti .........0....... Zdr2eli se ................
Usneseni 6. 5 bylo schvSleno.

Bod lV. - Diskuze
Vei. osvdtleni- sviceni celou noc
Volby preziclenta 12 13.1.20I8 a pi[padne druhe kolo 26-27.201,8
piilohy zdpisu:
1)Zveiejn6n6 informace o kondnizased6nI podle $ 93 odst. 1 zAkona o obcich
2) Prezendni listina clentr zastuprtelstva obce- 1 list

Zapisovatel : TomaS L.ajza

Ov6iovatele: Lukd5 Sra.ler

dne. 28 12 2017

Lukai Caban

dne 28.12.2017

Sfarosta' Radek Dostdlek

dne: 28.12.2017

-

1 list

