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Zápis ze  zasedání Zastupitelstva obce Seč, konaného 9.6.2015 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 1.6.2015 do 9.6.2015 (příloha 1). Současně byla zveřejněna 
na „elektronické úřední desce“. 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 2) konstatoval, 
že přítomno je 6 členů zastupitelstva ( Radek Dostálek, Lukáš Čaban, Tomáš Lajza, Kateřina 
Harušťáková, 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 Kateřinu Harušťákovou a Lukáše Čabana a zapisovatelem 
Lukáše Šrajera. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Seč určuje ověřovateli zápisu Kateřinu Harušťákovou 
a Lukáše Čabana a zapisovatelem Lukáše Šrajera 
Výsledek hlasování: Pro ....6.......... 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 

- Odsouhlasení dodavatele dětského hřiště 

- Informace o koupi zahradního rideru  

- Diskuse 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Starostou obce bylo vznesen návrh o zařazení dalšího bodu na program – odsouhlasení prodeje 
soustruhu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Seč schvaluje následující program zasedání: 
 

I) - Odsouhlasení dodavatele dětského hřiště  
II) - Odsouhlasení prodeje soustruhu  
III) - Informace o koupi zahradního rideru  
IV) - Diskuse 

Výsledek hlasování: Pro ......6........ Proti .....0........... Zdrželi se ......0.......... 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
Bod I) - Schválení dodavatele dětského hřiště 

Předsedající seznámil přítomné, že obci se podařilo obdržet dotaci z MMR na dětské hřiště ve výši 385,-
tis. Kč. A obec Seč by se měla podílet na výstavbě výší 165-,tis. Kč.  
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Byly osloveni 3 stavební firmy : Vítězslav Kadlec – zednické a klempířské práce, Agrostav a.s., a 
Techprojekt s.r.o . A hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Proběhlo otevírání obálek 
s nabídkovými cenami. Pořadí otevírání obálek: Agrostav a.s. s cenou 475 030,- Kč bez DPH, 
Techprojekt s.r.o. s cenou 455 160,- Kč bez DPH a Vítězslav Kadlec s cenou 461 910,- Kč bez DPH. 

Z předložených nabídkových cen se firmy umístily následovně : 1 Techprojekt s.r.o. 

                                                                                                      2 Vítězslav Kadlec 

                                                                                                      3 Agrostav a.s. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko vzneseno nebylo. 
Návrh usnesení: 

I. Zastupitelstvo obce Seč schvaluje dodavatele dětského hřiště firmu Techprojekt s.r.o. 
s částkou 455 160,- bez DPH 

II. Ukládá místostarostovi obce Seč vypracovat návrh smlouvy podle bodu I tohoto usnesení 
a tuto smlouvu jménem obce uzavřít. 
 

Výsledek hlasování: Pro .......5....... Proti .....0........... Zdrželi se ......1..........(Radek Dostálek) 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
Bod II. - Schválení prodeje soustruhu panu Počtýnskému  za částku 20 000,- Kč 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 

I. Zastupitelstvo obce Seč schvaluje prodej soustruhu panu Počtýnskému za částku 
20 000,-Kč 
 

Výsledek hlasování: Pro ...6........... Proti .........0....... Zdrželi se .........0....... 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
Bod III – Informace o koupi zahradního rideru 

Předsedající seznámil přítomné, že obec pořídila zahradní rider se žacím ústrojím a zametacím 
koštětem za částku 335 171,- Kč s DPH od firmy Welding Progres z Ústí nad Orlicí , podařila se 
sjednat sleva cca 65 tis. od katalogových a internetových cen. Na tento rider se podařila sehnat 
dotace 100 000,- od Pardubického kraje z programu obnovy venkova. 

Bod IV. – Diskuze 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:45 hod. 

Přílohy zápisu: 
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona 
    o obcích 
2) Prezenční listina členů zastupitelstva obce 
3) Zveřejněná informace o záměru podeje soustruhu 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 16.6.2015 
Zapisovatel: Lukáš Šrajer 
 
Ověřovatelé: Kateřina Harušťáková dne: 16.6.2015 
 
                     Lukáš Čaban               dne: 16.6.2015 
 
Starosta: Radek Dostálek                 dne: 16.6.2015 


