Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Seč, konaného 23.1.2015 v 18:00
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Seč (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:10 hodin starostou obce
Radkem Dostálkem („dále jako předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o konání veřejného zastupitelstva
byla na úřední desce Obecního úřadu Seč zveřejněna v souladu s § 93 odst. 1 zákona o obcích po dobu nejméně
7 dní, a to od 13.1.2015 do 23.1.2015 (příloha 1). Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 2) konstatoval, že přítomno
je 7 členů zastupitelstva ( Radek Dostálek, Kateřina Harušťáková, Lukáš Čaban, Tomáš Lajza, Pavel Podhájecký,
Sabina Kaplanová, Lukáš Šrajer) (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Pavla Podhájeckého a Lukáše Čabana a zapisovatelem Kateřinu
Harušťákovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Seč určuje ověřovateli zápisu Pavel Podhájecký
a Lukáš Čaban a zapisovatelem Kateřina Harušťáková
Výsledek hlasování: Pro ....7.......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který byl vyvěšen v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce:

- Schválení programu
- Schválení vybudování dětského hřiště v roce 2015
- Schválení lokality umístění dětského hřiště
- Schválení strategického rozvojového dokumentu
- Schválení nájemce obecního bytu
- Diskuse
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Seč schvaluje následující program zasedání:
I)

Schválení vybudování dětského hřiště v roce 2015

II)

Schválení lokality umístění dětského hřiště

III)

Schválení strategického rozvojového dokumentu

IV)

Schválení nájemce obecního bytu

V)

Diskuse

Výsledek hlasování: Pro ......7........ Proti .....0........... Zdrželi se ......0..........
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod I) - Schválení vybudování dětského hřiště v roce 2015

Předsedající seznámil přítomné, že obec bude žádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
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Možné bude dostat až 70% dotace a maximálně do výše 400,- tis., předpokládaná cena realizace se bude
pohybovat kolem 450-500 tis. Seznámil také přítomné s hodnotícími kritérii MMR.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Seč schvaluje vybudování dětského hřiště.
Výsledek hlasování: Pro ......7........ Proti .....0........... Zdrželi se ......0..........
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Bod II. - Schválení umístění dětského hřiště
Předsedající seznámil přítomné s tím, že zastupitelstvo má v úmyslu vybudovat dětské hřiště na návsi před
Kučerovými, a že bude nutné skácet borovici na pozemkové parcele 97/6, protože i kdyby v této lokalitě nebyla
plánovaná výstavba dětského hřiště, tak by se stejně musela pokácet, zasahuje totiž do lípy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Do diskuze se zapojilo několik občanů, kteří sdělili své přínosné dotazy (jestli by nebylo vhodnější místo, nebo
jestli má zastupitelstvo v plánu usilovat o umístění dopravního značení kvůli bezpečnosti dětí). Ze strany
zastupitelů bylo odpovězeno, že výběr pozemku se jeví jako nejlepší varianta vhledem k lokalitě a rozměru
pozemku. Pokud zde bude vystavěno hřiště, tak bude zastupitelstvo usilovat o umístění dopravního značení.
Starosta dále informoval že součástí hřiště bude oplocení a bránka bude umístěna od Kučerových, kde je nulový
provoz.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Seč schvaluje umístění hřiště a pokácení borovice
Výsledek hlasování: Pro ...7........... Proti .........0....... Zdrželi se ..........0......
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod III – Schválení strategického rozvojového dokumentu
Předsedající informoval občany, co obsahuje strategický rozvojový dokument a je nedílnou součástí žádosti o
dotaci na hřiště.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Seč schvaluje strategický rozvojový dokument.
Výsledek hlasování: Pro ...7........... Proti .........0....... Zdrželi se ..........0......
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Bod IV – Schválení nájemce obecního bytu
Předsedající seznámil přítomné, že byli podány 3 žádosti a to Daniel Kaplan Seč12, Helena Kaplanová
Sudslava32, Lukáš Vondráček Hemže 9. Předsedající navrhl, aby se hlasovalo veřejně formou hlasování pro
jednotlivé uchazeče.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Místostarostka Sabina Kaplanová podala návrh, aby nájemce byl vybrán losem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce hlasuje pro volbu losem.
Výsledek hlasování: Pro ...1........... Proti .........6....... Zdrželi se ..........0......
Volba losem nebyla schválena.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce hlasuje pro volbu hlasováním.
Výsledek hlasování: Pro ...6........... Proti .........1....... Zdrželi se ..........0......
Volba hlasováním byla schválena.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce hlasuje pro žadatele Daniela Kaplana.
Výsledek hlasování: Pro ...6........... Proti ................ Zdrželi se ..........1......
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Zastupitelstvo obce hlasuje pro žadatele Helenu Kaplanovou.
Výsledek hlasování: Pro ...0........... Proti ........6........ Zdrželi se ..........1......
Zastupitelstvo obce hlasuje pro žadatele Lukáše Vondráčka.
Výsledek hlasování: Pro ...0........... Proti ........6........ Zdrželi se ..........1......
Usnesení č. 6 bylo schváleno. Nájemcem byl vybrán Daniel Kaplan .

Bod IX. – Diskuse
Starosta informoval občany, že objedná 2x ruční lisy na pet-flašky a budou instalovány u žlutých kontejnerů.
Dále poprosil občany, aby flašky lisovaly, aby se zmenšil jejich objem a neměli jsme problémy s kapacitou
kontejnerů.
Dále informoval občany, že kvůli lepší informovanosti vybere od jednotlivých občanů tel. čísla, aby je mohl
v případě krizových situacích v obci informovat.
Starosta také poděkoval jménem charity za tříkrálovou sbírku, kdy při srovnání i s velikostně většími obcemi,
jsme si stáli velmi dobře- vybrala se částka 4472,- Kč.
Dále informoval o objednání tištěné vlajky se znakem obce Seč, která se bude při státních svátcích a jiných
událostech vyvěšovat.
Do diskuze se nikdo jiný nezapojil.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:40 hod.

Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích
2) Prezenční listina členů zastupitelstva obce
Zápis byl vyhotoven dne: 27.1.2014
Zapisovatel: Kateřina Harušťáková
Ověřovatelé: Pavel Podhájecký dne: 27.1.2014
Lukáš Čaban
Starosta: Radek Dostálek

dne: 27.1.2014
dne:27.1.2014
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