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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Seč, konaného 10.9.2019 v 19:00  
 

Čj.: SEC-OU/2019-149 
Počet listů: 3 
Počet příloh: 3/listů: 3 
Spisový znak: V/10 
 

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 2.9.2019 do 10.9.2019 (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, Kateřina Harušťáková, Tomáš Lajza, Pavel 
Podhájecký, Lukáš Šrajer, Sabina Kaplanová) (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 Šrajera 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 Šrajera a zapisovatelem Tomáše Lajzu. 
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: 
 

- Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) 
- Schválení programu 
- Rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní silnice 
- Další obecní záležitosti – plán s nemovitostí po Matějkových atd. 
- Diskuse 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Byl 
vznesen návrh starosty, na přidání dalšího bodu do programu: Schválení smluv s Pardubickým 
krajem. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Seč schvaluje následující program zasedání: 

 
- Schválení programu 
- Rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní silnice 
- Další obecní záležitosti – plán s nemovitostí po Matějkových atd. 
- Další obecní náležitosti 
- Diskuse 
 
Výsledek hlasování: Pro ......6........ Proti .....0........... Zdrželi se ......0.......... 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 

Bod I) – Rekonstrukce veřejného osvětlení podél hlavní silnice 
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Předsedající informoval, že byla předložena cenová nabídka na rekonstrukci veřejného podél hlavní 

silnice (15 ks lamp) firmou Miroslav Mlynář, Dolní Dobrouč 77, PSČ 56102 IČ: 15592324 za částku 

405.000,- Kč ve verzi se sodíkovou výbojkou nebo 465.000,- Kč ve verzi s led. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele firmu - Miroslav Mlynář, Dolní Dobrouč 77, PSČ 56102 IČ: 
15592324 a schvaluje verzi svítidla s výbojkou.  
Výsledek hlasování: Pro .......5....... Proti ......1...........(Šrajer Lukáš) Zdrželi se ......0..........  
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 

Bod II) – Další obecní záležitosti – postup při plánování s nakládáním nemovitosti po 
Matějkových 

- geometr. plán 
- studie rozparcelování pozemků a budoucích komunikací 
- znalecký odkad na čp. 45 a přilehlých pozemků 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje postup. 
 
Výsledek hlasování: Pro .......6....... Proti ......0........... Zdrželi se ......0..........  
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
Finanční stav na b.ú. ČS+ČNB 2.050.000,- Kč 
 

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 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 17.9.2019 
 
Zapisovatel: Tomáš Lajza 
 
Ověřovatelé: Pavel Podhájecký       dne: 17.9.2019 
 
 
                     Lukáš Šrajer              dne: 17.9.2019 
 
Starosta: Radek Dostálek                 dne: 17.9.2019 


