
1 
 

Zápis ze  zasedání Zastupitelstva obce Seč, konaného 23.5.2017 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 9.5.2017 do 23.5.2017 (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, Tomáš Lajza, Sabina Kaplanová, Pavel 
Podhájecký, Kateřina Harušťáková) (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 Sabinu Kaplanovou 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 Kateřinu Harušťákovou 
a Sabinu Kaplanovou 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 za rok 2016 a zpráva o výsledku přezkoumání za 
rok 2016 
- Odsouhlasení podání nabídky na odkup ½  st.p.č.43, parc.č.98, parc.č.115/4 po paní Hájkové 
- Odsouhlasení podání nabídky na odkup ½  st.p.č.43, parc.č.98, parc.č.115/4 po panu Růžičkovi 
- Žádost o příspěvek 2000,- na provoz Linky bezpečí z.s 
- Diskuse 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Byl 
vznesen návrh starosty, na přidání dalšího bodu do programu: rozpočtové opatření v kompetenci 
starosty. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Seč schvaluje následující program zasedání: 
- Závěrečný účet obce za rok 2016, účetní závěrka za rok 2016  zpráva o výsledku přezkoumání za rok 
2016 
- Odsouhlasení podání nabídky na odkup ½  st.p.č.43, parc.č.98, parc.č.115/4 po paní Hájkové 
- Odsouhlasení podání nabídky na odkup ½  st.p.č.43, parc.č.98, parc.č.115/4 po panu Růžičkovi 
- Žádost o příspěvek 2000,- na provoz Linky bezpečí z.s 
- Rozpočtové opatření v kompetenci starosty 
- Diskuse 
 
Výsledek hlasování: Pro ......5........ Proti .....0........... Zdrželi se ......0.......... 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
Bod I) – Závěrečný účet obce za rok 2016, účetní závěrka za rok 2016 zpráva o výsledku přezkoumání 
za rok 2016 
Předsedající informoval, že závěrečný účet a zápis z přezkoumání obce byli k nahlédnutí v úřední 
desce a byl vyvěšen min. po dobu 15 dní. Předsedající seznámil  s výsledky z přezkoumání obce. 
Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 a účetní závěrku za rok 2016. 
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet s výhradou 
- popis jednotlivých nedostatků a způsob jakým byly napraveny: 
Dokladová inventura-účty 042,374,384,389 byly doplněny do soupisu inventarizace majetku a 
závazků. 
Stavy účtů (019,261,342) byly účtováním v období 2017 opraveny a nyní souhlasí. 
Stavy účtů (031,314,321,403) z rozvahy, byly doplněny do inventurního soupisu v období 2017. 
Činnost finančního a kontrolního výboru za rok 2016 – nejde zpětně doložit. V nadcházejícím  období  
za r.2017 bude při auditu k předložení. 
 
Výsledek hlasování: Pro .......5....... Proti .....0........... Zdrželi se ......0.......... 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
Bod II. – Odsouhlasení podání nabídky na odkup ½  st.p.č.43, parc.č.98, parc.č.115/4 po paní 
Hájkové. 
Předsedající informoval, že bylo nabídnuto obci od notářky, která má dědické řízení na starosti, 
možnost podat nabídku na odkup ½ st.p.č.43, parc.č.98, parc.č.115/4 po paní Hájkové   
Nabídkovou cenu doporučuje starosta nabídnout 80 tis. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce uděluje souhlas starostovi obce v jednání při podání nabídky na odkup 
nemovitosti v rámci likvidace dědického řízení na ½ LV 23 vl. Božena Hájková nar.10.1.1948 
+15.8.2010 za částku 80 tis. 
 
Výsledek hlasování: Pro ...5........... Proti .........0....... Zdrželi se ................ 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
Bod III. - Odsouhlasení podání nabídky na odkup ½  st.p.č.43, parc.č.98, parc.č.115/4 po panu 
Růžičkovi  
Předsedající informoval, že bylo nabídnuto obci od notářky, která má dědické řízení na starosti, 
možnost podat nabídku na odkup ½  st.p.č.43, parc.č.98, parc.č.115/4 po panu Růžičkovi  
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce uděluje souhlas starostovi obce v jednání při podání nabídky na odkup 
nemovitosti v rámci likvidace dědického řízení na ½ LV 23 vl. Jan Růžička nar.13.12.1951  +5.8.2014  
za částku 80 tis. 
 
Výsledek hlasování: Pro ...5........... Proti .........0....... Zdrželi se .........0....... 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
Bod IV. – Žádost o příspěvek 2000,- Kč na provoz linky bezpečí  
Předsedající  informoval, že obec požádala linka bezpečí o projednání v zastupitelstvu na udělení 
finančního příspěvku na provoz v částce 2000,-Kč. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje udělení finančního  příspěvku . 
 
Výsledek hlasování: Pro ...1........... Proti .........2....... Zdrželi se .........2....... 
Usnesení č. 6 nebylo schváleno. 
pro:   Kateřina Harušťáková 
proti: Tomáš Lajza, Radek Dostálek 
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zdrželi se: Sabina Kaplanová, Pavel Podhájecký 
 
Bod V. – Rozpočtové opatření v kompetenci starosty 
Předsedající, navrhl aby mohl rozpočtové opatření schvalovat do částky 60 tis. ve své kompetenci. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo schvaluje  starostovi obce, aby mohl schvalovat rozpočtová opatření do 60 tis. ve své 
kompetenci . 
Výsledek hlasování: Pro ...5........... Proti .........0....... Zdrželi se .........0....... 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
Bod VI. – Diskuze 
Poděkování občanům za účast na volbách 
výsledky  voleb 
včelstva nad koupalištěm 
 
přílohy zápisu: 
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích – 1 list 
2) Prezenční listina členů zastupitelstva obce- 1 list 
3) Závěrečný účet 
4) Zpráva o přezkumu obce 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 30.5.2017 
 
Zapisovatel: Tomáš Lajza 
 
Ověřovatelé: Bc. Sabina Kaplanová        dne: 30.5.2017 
 
                     Kateřina Harušťáková        dne: 30.5.2017 
 
Starosta: Radek Dostálek                       dne: 30.5.2017 


