Zápis č. 1/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov konané 15.01.2018 v
budově obecního úřadu

Jednání zahájeno v 17:30 hod.
Jednání ukončeno v 19:30 hod.

Přítomni: K.Čerych, M.Josková, K.Simmerová, E.Štekrt
Omluveni: S.Teml, F. Simmer
Zapisovatelé: M.Valentová
Schválení ověřovatelé: K. Čerych, M.Josková
Předsedající: E. Štekrt
Schválení programu jednání:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu jednání.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání:
1. Záměr – pronájem pozemku, prodej pozemku – žádosti p. Borovička
2. Odměny zastupitelstva od 1.1.2018
3. Plnění rozpočtu 2018
4. Doplnění programu
5. Diskuse
Výsledek hlasování: Pro....4, proti...0, zdrželi se...0, omluveni...0
Program byl schválen.
Průběh jednání:
1.

Předsedající zahájil jednání. Připomněl zastupitelům žádosti p. Borovičky ohledně
pronájmu části obecní cesty p.p.č. 662 v k.ú Starý Šachov, dále žádost o koupi obecních
pozemků p.p.č. 352/1, 352/2, 33 v k.ú. Starý Šachov. Záměr prodeje byl po diskusi odložen
po místním šetření na další zasedání, o pronájmu části obecní cesty byla vyvolána diskuse.
Obecní cesta vede mezi pozemky p. Borovičky, on jí uzavřel na každé straně bez vědomí
vlastníka pozemku – obce a využívá jí jako pastvinu. Předsedající dal po diskusi hlasovat:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pronájem části obecní cesty p.p. č. 662 na žádost
p. Borovičky.

Výsledek hlasování: Pro....0, proti...4, zdrželi se...0, omluveni...2
Usnesení č. 1 nebylo schváleno.

Zastupitelé se dohodli, že cesta bude pro veřejnost volně přístupná a průchozí, usoudili však,
že tato část cesty není vhodná pro provoz nadměrné zemědělské a lesní techniky, vzhledem
k jejím parametrům, blízkosti nemovitosti a plotů.
2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem pana starosty o nových odměnách zastupitelů,
starosty a místostarosty.
Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje nově navržené odměny zastupitelů.
Výsledek hlasování: Pro....4, proti...0, zdrželi se...0, omluveni...2
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Předsedající vyzval p. Čerycha k vypracování nabídky na plánovanou opravu kuchyně
v klubovně na hřišti. Zastupitelé se dohodli na těchto opravách, které jsou předmětem
plánovaného rozpočtu na r. 2018 a to: Výměna dlažby, obkladů, oprava omítek a stropu,
oprava elektroinstalace a výměna osvětlení. Dále pořízení nového ohřívače teplé vody a
sporáku.
Další nabídku na dokončení zakázky budovy obecního úřadu – plot, vlajkové stožáry,
vitrínka úradu, schránky, křídlová brána dodá p. Teml.

4.

Nikdo ze zastupitelů nedodal žádný bod programu

5.

Diskuse – karneval pro děti 10.3.2018, prodloužení doby vyklizení obecní garáže po
pronájemcích do konce února 2018, zájezd muzikál květen 2018 - info

Zasedání bylo ukončeno v 19:30

předsedající: E.Štekrt.............................................................
Ověřovatelé: K. Čerych..........................................................
M.Josková

..................................................

Zapisovatel: M.Valentová....................................................

