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Zápis ze  zasedání Zastupitelstva obce Seč, konaného 14.3.2017 v 19:00  
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Seč (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:10 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 6.3.2017 do 14.3.2017 (příloha 1). Současně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 2) konstatoval, 
že přítomno je 5 členů zastupitelstva ( Radek Dostálek, Lukáš Čaban, Tomáš Lajza, 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 Lukáše Šrajera a Lukáše Čabana a zapisovatelem 
Tomáše Lajzu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Seč určuje ověřovateli zápisu Lukáše Šrajera 
a Lukáše Čabana a zapisovatelem Tomáše Lajzu. 
Výsledek hlasování: Pro ....5.......... 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 
- Závěrečný účet obce za rok 2016  
- Účetní závěrka obce sestavená k 31.12.2016  
- Diskuse 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Byl 
vznesen návrh starosty, na vypuštění bodu -závěrečný účet obce za rok 2016  
a bodu účetní závěrka obce sestavená k 31.12.2016 z důvodu opomenutí vyvěšení závěrečného účtu 
dle zákona a to 15 dní před jeho projednáním na úřední desce,  tyto body budou projednány na 
příštím zastupitelstvu a současně se za opomenutí vyvěšení  omluvil a navrhl jiné body na projednání  
: 

I) Projednání odkupu pozemku 246/2, nebo v navrhovanou variantu -  část pozemku 246/2 
a části pozemku 58/2 vhodné pro výstavbu RD. 

II) zvýšení odměny za funkci starosty 
III) Plán investic na rok 2017. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Seč schvaluje následující program zasedání: 
 

I) Projednání odkupu pozemku 246/2, nebo v navrhované variantě  část pozemku 246/2 a 
části pozemku 58/2 vhodné pro výstavbu RD. 

II) Zvýšení odměny za funkci starosty 
III) Plán investic na rok 2017. 
 

Výsledek hlasování: Pro ......5........ Proti .....0........... Zdrželi se ......0.......... 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
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Bod I) - Projednání odkupu pozemku 246/2, nebo v navrhované variantě  část pozemku 246/2 a 
části pozemku 58/2 vhodné pro výstavbu RD. 

Předsedající informoval, o setkaní s majiteli těchto pozemků a po diskuzi přijalo zastupitelstvo 
variantu, která je pro obec z ekonomických důvodů výhodnější a to část pozemku 246/2 a 58/2, a 
dalo za úkol starostovy obce tuto variantu majitelům nabídnout za částku 120 Kč/m2. 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko vzneseno nebylo. 
Návrh usnesení: 
 

I. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce v jednání s majiteli pozemku v nabízené 
obecní variantě o odkupu části 246/2 a části  58/2 za částku 120,- Kč/m2 

Výsledek hlasování: Pro .......5....... Proti .....0........... Zdrželi se ......0.......... 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
 
Bod II. – zvýšení odměny za funkci starosty ze 7 tis hrubého na 13 tis hrubého 

 
Návrh usnesení:Zastupitelstvo obce Seč stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce 

neuvolněného starosty obce od 1.4.2017 v částce 13 000,- v hrubé mzdě 
 

Výsledek hlasování: Pro ...4........... Proti .........0....... Zdrželi se .........1....... 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
pozn. zdržel se starosta obce Radek Dostálek 
 
Bod III. - Plán investic na rok 2017. 
Předsedající informoval: 
chodník před vstupem do obecního úřadu 
asfaltování komunikací náves  
oprava fasády na sušárně hadic 
výměna garážových vrat 
výstavba veřejného osvětlení :  1)od porážky až k nové cestě, 2)od Janoušků ke kontejneru. 
nákup hasičské techniky 
výměna kancelářského nábytku v kanceláři obecního úřadu 
Návrh usnesení: 
 

I. Zastupitelstvo obce schvaluje a bere na vědomí plán investic  
 
Výsledek hlasování: Pro ...5........... Proti .........0....... Zdrželi se .........0....... 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
Bod V. – Diskuze 
 
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona 
    o obcích 
2) Prezenční listina členů zastupitelstva obce 
Zápis byl vyhotoven dne: 21.3.2017 
 
Zapisovatel: Tomáš Lajza 
 
Ověřovatelé: Lukáš Šrajer                dne: 21.3.2017 
 
                     Lukáš Čaban               dne: 21.3.2017 
 
Starosta: Radek Dostálek                 dne: 21.3.2017 


