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Zápis ze  zasedání Zastupitelstva obce Seč, konaného 20.10.2015 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 9.10.2015 do 20.10.2015 (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, Lukáš Šrajer, 
Sabina Kaplanová, Pavel Podhájecký ) (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 Sabinu Kaplanovou 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 Sabinu Kaplanovou 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 
- Projednání dodatku ke smlouvě s Mú Choceň - navýšení částky za výkon přestupkové agendy 
- Rozpočtové opatření č.1/2015 
- Projednání programu obnovy venkova 
- Diskuse 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádný 
další bod nebyl navržen.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Seč schvaluje následující program zasedání 

I) -  Projednání dodatku ke smlouvě s Mú Choceň 

II) -  Rozpočtové opatření č.1/2015 
III) - Projednání programu obnovy venkova 

Výsledek hlasování: Pro ......6........ Proti .....0........... Zdrželi se ......0.......... 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
Bod I) - Projednání dodatku ke smlouvě s Mú Choceň 

Předsedající informoval, že Městský úřad Choceň, který pro nás vykonává přestupkovou 
agendu, navrhuje zvýšení částky za každý projednávaný přestupek na částku 2000,- Kč. Od 
roku 2003 byla částka nezměněna a to 1000,- Kč za každý projednávaný přestupek. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko vzneseno nebylo. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení částky, za každý projednávaný přestupek 
Městským úřadem Choceň, za částku 2000,- Kč. A pověřuje starostu k podepsání dodatku 
k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti. 
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Výsledek hlasování: Pro .......6....... Proti .....0........... Zdrželi se ......0.......... 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
Bod II. - Rozpočtové opatření č.1/2015 
Předsedající seznámil s jednotlivými body rozpočtového opatření: navýšení oproti 
schválenému rozpočtu z 9.12.2014 usnesením č.3 
 
Příjmy: pol. 4122 dotace prodejna od PK 
            pol. 4216 dotace dětské hřiště od MMR 
            pol. 4222 dotace rieder od PK 
            pol. 2321 dar ZD Mostek 
            pol. 3112 příjem z prodeje nemovitostí   

pol. 2322 pojistné náhrady 
 
Výdaje: pol. 6122 koupě riederu 
             pol. 5151 studená voda 

 pol. 5161 poštovní služby 
 pol. 5162 služby telekomunikací 
 pol. 6122 výstavba dětského hřiště 
 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko vzneseno nebylo. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1/2015 

 
Výsledek hlasování: Pro ...6........... Proti .........0....... Zdrželi se .........0....... 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
Bod II. -  Projednání programu obnovy venkova 
 
Předsedající informoval, že byla podána žádost o finanční dotaci, na výstavbu altánu u nové 
obecní cesty u Pardubického kraje. 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko vzneseno nebylo. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje programu obnovy venkova 
 
Výsledek hlasování: Pro ...6........... Proti .........0....... Zdrželi se .........0....... 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
Bod III. – 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 
3) Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření 
Zápis byl vyhotoven dne: 27.10.2015 
Zapisovatel: Šrajer Lukáš 
 
Ověřovatelé: Sabina Kaplanová       dne: 27.10.2015 
 
                     Lukáš Čaban               dne: 27.10.2015 
 
Starosta: Radek Dostálek                 dne: 27.10.2015 


