
Zápis č. 5/2019  

ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov konané 6.6.2019 v budově obecního úřadu  

 

Jednání zahájeno: 17:30hod. 

Jednání ukončeno: 18:50hod. 

Omluveni: Stanislav Teml,Dana Štekrtová 

Zapisovatel: Valentová 

Ověřovatelé: Jiřina Matějčková, Květoslava Simmerová 

 

Schválení programu zasedání: 

Předsedající seznámil ZO s návrhem programu: 

1) Žádost o dotaci hasiči 

2) Závěrečný účet 2018 

3) Účetní závěrka 2018 

4) Sponzorský dar na akce Jawa gang 

5) Finanční příspěvek -ZŠ a MŠ Žandov  

6) Rozpočtové opatření č.3  

7) Protipovodňový plán 

Diskuze 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání 

Výsledek hlasování: Pro….5, Proti…0, Zdrželi se…0, Omluveni…2 

Program schválen 

 

1) Starostka přednesla návrh o možnosti podání žádosti o dotaci ve výši 70%  na akci 

Osmimístný dopravní automobil  do programu Účelová investiční dotace pro 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ vyhlašovaného Generálním ředitelstvím 

Hasičského záchranného sboru České republiky. Žádost o dotaci se předkládá od 

29.4.2019 do 14.6.2019.Novoborské dotační centrum by zajistilo kompletní 

administraci žádosti o dotaci. 

Návrh usnesení: 

a) Podání žádosti o dotaci na akci osmimístný dopravní automobil  

b) uzavření příkazní smlouvy s Novoborským dotačním centrem z.s. na zajištění 

kompletní administrace žádosti. 

Výsledek hlasování: Pro….5, Proti…0, Zdrželi se…0, Omluveni…2 

Usnesení č.1 bylo schváleno 

 

2)  Závěrečný účet za rok 2018 ZO bere na vědomí Závěrečný účet a zprávu o 

přezkoumání hospodaření za rok 2018 

     Návrh usnesení: 



ZO schvaluje ZÚ za rok 2018 podle §17 zákona číslo 250/2000 Sb.,o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením 

s výhradou a s přijatými opatřeními. 

Výsledek hlasování: Pro….5, Proti…0, Zdrželi se…0, Omluveni 2 

Usnesení č.2 bylo schváleno 

 

3) Účetní závěrka za rok 2018 

Návrh usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2018 

Výsledek hlasování: Pro ..5, Proti…0, Zdrželi se…0, Omluveni….2  

Usnesení č.3 bylo schváleno 

 

4) Žádost o příspěvek Jawa gang 7000,- Kč 

 Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost o příspěvek na akci sraz Jawa gang 

 Výsledek hlasování: Pro…..5, Proti …0, Zdrželi se….0, Omluveni….2 

    Usnesení č.4 bylo schváleno 

 

5) ZŠ a MŠ Žandov žádá o příspěvek 1500,-Kč na školní akci, které se účastní i žáci naší obce   

Starý Šachov. Příspěvek bude použit na nákup dresů na akci školy. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost o finan.příspěvek 1500,-Kč ZŠ ŽANDOV 

Výsledek hlasování: Pro…..5, Proti …0, Zdrželi se….0, Omluveni….2 

 Usnesení č.5 bylo schváleno 

 

6) ZO bylo seznámeno s rozpoč.op.č.3, které je přílohou tohoto zápisu. Jedná se o navýšení 

výdajů na finanční dary. 

 

Návrh usnesení: Rozp.opatření č.3 

Výsledek hlasování: Pro…..5, Proti …0, Zdrželi se….0, Omluveni….2 

 Usnesení č.6 bylo schváleno 

 

7)Pan Vladimír Mrkvička ze sekce ochrany před povodněmi, který se sešel v březnu se 

zástupci povodňové komise obce, zaslal cenovou nabídku na aktualizaci povodňového plánu.  

 

Návrh usnesení: ZO schvaluje aktualizaci pov.plánu za cenu 22 385,-Kč včetně DPH 

Výsledek hlasování: Pro….5, Proti…0, Zdrželi se…0, Omluveni…2 

Usnesení č.7 bylo schváleno 

 

Diskuze 

 

Podpisy: 

Ověřovatelé: Jiřina Matějčková,Květoslava Simmerová……………………………………….. 

 Zapisovatel: Marie Valentová………………………… 

  Starostka:    Marcela Josková…………………………… 

 

 

Sepsáno: 10.6.2019                                            Vyvěšeno:12.6.2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


