
Zápis č.7 /2018 

ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov konané 15.11.2018 v 

budově obecního úřadu 

 
 
 

Jednání zahájeno v 17:30 hod. 
Jednání ukončeno v 20:15 hod. 
 
 
 

Přítomni:  M.Josková,Stanislav Teml, K.Simmerová,Jindřich Dvořák,Dana Štekrtová,Jiřina 

Matějčková, Marie Valentová 
Omluveni: 0 
Zapisovatelé: M.Valentová 
Schválení ověřovatelé: Stanislav Teml,Jiřina Matějčková 
 
 

Schválení programu jednání: 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu jednání a doplnění programu rozpočtová 

změna č.4, kumulace odměn 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 
 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání: 
1. Návrhy na rozpočet 2019 

2.Pasport silnic 
3.Akce listopad a prosinec 
4. Kulturní výbor-žádost paní Simmerové 

5. Rozpočtová změna č.4 
6. Diskuse 

7. Kumulace odměn členů zastupitelstva 
 
 

Výsledek hlasování: Pro....7, proti...0, zdrželi se...0, omluveni...0 
 

Program byl schválen. 
 
 
 

Průběh jednání: 
 

1.Předsedající zahájil zasedání. Návrh rozpočtu obce Starý Šachov na r.2019. Zastupitelé 

předkládali návrhy na investiční akce na r. 2019.Oprava obecního domu č 56,biodpad ,oprava 

komunikací, renovace parku, rozšíření pergoly na sportovní klubovně, renovace střídaček a 

laviček pro fotbalisty, zvelebení dětského hřišťátka nákup automobilu pro dobrovolné hasiče. 
 

2.Předsedající seznámil zastupitele se záměrem objednat fa.pana Ouzkého,který vyhotoví 



pasport komunikací. Předsedající dal hlasovat. 
 

Výsledek hlasování: Pro: ..7,Proti ...0,Zdrželi se ...0 
 

Usnesení č.2 bylo schváleno 
 

3.  Zastupitelé probrali program akcí a přípravy  
  23.11.   vánoční strom 
  24.11.  akce pro pokročilé 
  30.11.   rozsvícení stromku 
  1.12. zábava 

  9.12. Mikuláš 

  31.12. Silvestr 
 

4.  Paní Simmerová podala návrh na zřízení kulturního výboru. Předsedající dal  hlasovat . 

  Výsledek hlasování: Pro ...1,Proti ...5, Zdrželi se .....1 
 

 Usnesení č.4 nebylo schváleno 
 
 

5. Rozpočtová změna č.4  
     Dle přílohy 

   Výsledek hlasování: Pro ....7,Proti ...0, Zdrželi se ....0 
 

Usnesení č.5 bylo schváleno 
 

6. Zastupitel pan Dvořák  před zasedáním upozornil na neschválení kumulace   odměn 

.Předsedající dal    hlasovat kdo je pro kumulaci odměn zastupitelů. 

  Výsledek hlasování: Pro.....0,Proti ...4,Zdrželi se ...3 
 

Usnesení č.6 nebylo schváleno 
 

 

• Průběh diskuse  
      Během diskuze proběhla výměna názoru na neschválení kulturního výboru. Předsedající 

navrhl projednání tohoto bodu příští rok.. 
 
 

Zasedání bylo ukončeno v 20:15 
 
 

předsedající: Marcela Josková............................................................. 
 
 

Ověřovatelé: Stanislav Teml ............................................................ 
 

                      Jiřina Matějčková........................................................... 
 
 

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



 


