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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Seč, konaného 8.2.2022 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 (příloha 1). Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 2) konstatoval, že 
přítomno je 7 členů zastupitelstva (Radek Dostálek, Lukáš Čaban, Tomáš Lajza, Pavel Podhájecký, 
Lukáš Šrajer, Kateřina Harušťáková, 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 Lukáše Šrajera 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 Lukáše Šrajera 
a Lukáše Čabana a zapisovatelem Tomáše Lajzu. 
Výsledek hlasování: Pro ....7.......... 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 
- Chodník – výběr dodavatele 
- Diskuse 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Byl doplněn bod rozpočtové opatření v kompetenci starosty, cenová nabídka na hydrogeologický 
průzkum 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Seč schvaluje následující program zasedání: 
 
- Schválení programu 
- Chodník – výběr dodavatele 
- Rozpočtové opatření v kompetenci starosty 
- Hydrogeologický průzkum pro 8 RD 
- Diskuse 
 
Výsledek hlasování: Pro ......7........ Proti .....0........... Zdrželi se ......0.......... 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
Bod I) - Chodník – výběr dodavatele 
 
Předsedající seznámil přítomné s firmami, kterým byla nabídka zaslána a následně s firmami, 
které se výběrového řízení zúčastnili a s jejich nabídnutou cenou. Jako hodnotící kritérium je 
jediné, a to nejnižší nabídková cena.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko vzneseno nebylo. 
Návrh usnesení: 
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 Zastupitelstvo obce Seč rozhoduje o přidělení zakázky v rámci výběrového řízení jako zakázky malého 
rozsahu s názvem: „Chodník při silnici III/3155, Seč“, a to obchodní společnosti: Stavební firma Balcar 
s.r.o., se sídlem: T.N.Kautnika 1644, 565 01 Choceň, IČ: 25261126, s nabídkovou cenou ve výši 
2 933 434,70 Kč vč. DPH. Současně pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítězným 
dodavatelem. 
Výsledek hlasování: Pro ...7........... Proti .........0....... Zdrželi se .........0....... 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
Bod II) – Rozpočtové opatření v kompetenci starosty 

Předsedající informoval o rozpočtovém opatření v kompetenci starosty 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko vzneseno nebylo. 
Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce stanovuje kompetenci starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 
v neomezené částce. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření 
na nejbližším zasedání zastupitelstva a jejího stručného odůvodnění. 
 
Výsledek hlasování: Pro ...7........... Proti .........0....... Zdrželi se .........0....... 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
Bod III) – Hydrogeologický průzkum pro 8 RD 
 
Předsedající seznámil přítomné s firmami, kterým byla nabídka zaslána a s jejich nabídnutou 
cenou. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko vzneseno nebylo. 
Návrh usnesení: 
 Zastupitelstvo obce Seč rozhoduje o přidělení zakázky (hydrogeologický posudek v lokalitě pro 8 RD), 
a to společnosti: 2G geolog s.r.o. Současně pověřuje starostu obce o objednání nabídnutých prací.  
Výsledek hlasování: Pro ...7........... Proti .........0....... Zdrželi se .........0....... 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
Bod IV) – Diskuze 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:30 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: 8.2.2022 
 
Zapisovatel: Tomáš Lajza 
 
Ověřovatelé: Pavel Podhájecký        
 
 
                     Lukáš Čaban                
 
Starosta: Radek Dostálek                  


