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Zápis ze  zasedání Zastupitelstva obce Seč, konaného 31.5.2016 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 23.5.2016 do 31.5.2016 (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, Pavel 
Podhájecký, Šrajer Lukaš ) (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 
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 Pavla Podhájeckého 
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 
- Záměr prodeje pozemku p.č. 409 o výměře 270m2 
- Oprava místních komunikací 
- Výstavba altánů 
- Diskuse 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Navržen bod schválení sazebníku úhrad za poskytování informací a odsouhlasení oprava polní cesty 
frézovaným asfaltem. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Seč schvaluje následující program zasedání: 
 

I) -  Záměr prodeje pozemku p.č. 409 o výměře 270m2 
II) -  Schválení sazebníku úhrad za poskytování informací 
III) - Oprava polní cesty frézovaným asfaltem 
IV) - Oprava místních komunikací 
V) - Výstavba altánů 
VI) - Diskuse 

Výsledek hlasování: Pro ......5........ Proti .....0........... Zdrželi se ......0.......... 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
Bod I) - Záměr prodeje pozemku p.č. 409 o výměře 270m2 

Předsedající informoval, že pan Jan Jiskra Seč  si podal žádost na odkup pozemku poz. č. 409 
o výměře 270 m2 za cenu 50,- kč a/m2, který. Záměr prodeje byl vyvěšen od 23.2.2016 do 
29.3.2016 
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko vzneseno nebylo. 
Návrh usnesení: 

I. Zastupitelstvo obce Seč schvaluje prodej pozemku p.č.  409 o výměře 270 m²  
II.  ukládá starostovi obce Seč vypracovat návrh smlouvy podle bodu I tohoto usnesení a 

tuto smlouvu jménem obce uzavřít.  
 

Výsledek hlasování: Pro .......5....... Proti .....0........... Zdrželi se ......0.......... 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
Bod II. – Schválení sazebníku úhrad za poskytování informací 
 
Schválení sazebníku na rok 2016 a další roky. Sazebník zůstane stejný jako v roce 2015, 
pouze se vypustí věta (Tento sazebník se stanoví na účetní období 2015...) v čl. V odst. 3 a 
nahradí se větou : Tento sazebník je platný do jeho odvolání. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko vzneseno nebylo. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje  sazebník úhrad 

 
Výsledek hlasování: Pro ...5........... Proti .........0....... Zdrželi se .........0....... 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
Bod III. – Schválení opravy polní cesty frézovaným asfaltem 
 
Schválení opravy polní cesty frézovaným asfaltem v hodnotě cca 50 tis. Kč,- 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko vzneseno nebylo. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje  opravu polní cesty . 
 
Výsledek hlasování: Pro ...5........... Proti .........0....... Zdrželi se .........0....... 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
Bod IV. –  
Starosta informoval že byla přidělena obci dotace na opravu cest ve výši 253 tis. od MMR 
 
Bod V. –  
Starosta informoval že byla přidělena obci dotace na výstavbu altánu ve výši 100 tis. od PK 
 
Bod VI. – Diskuze 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:27 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: 1.6.2016 
 
Zapisovatel: Tomáš Lajza 
 
Ověřovatelé: Pavel Podhájecký       dne: 7.6.2016 
 
 
                     Lukáš Čaban               dne: 7.6.2016 
 
 
Starosta: Radek Dostálek                 dne: 7.6.2016 


