Zápis č.7/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov konané 23.10.2017 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, |F. Simmer
Omluveni: S. Teml
Zapisovatelé: E.Štekrt
Schválení ověřovatelé: K. Čerych, K. Simmerová
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. Rozpočet obce na r.2018 – plánované příjmy a výdaje
3. Akce podzim, konec roku 2017
4. Silvestr 2017 – žádost o sponzorování
5. Výpověď smlouvy o pronájmu nebytových prostor
Výsledek hlasování: Pro....5, proti...0, zdrželi se...0, omluveni...1
Program byl schválen.
Průběh jednání:
1. Předsedající zahájil zasedání. Seznámil zastupitele s došlými žádostmi p. Borovičky na
pronájem a prodej pozemků kolem jeho nemovitosti.Jedná se o žádosti - pronájem pozemku
k.ú Starý Šachov, část cesty, dále žádost o prodej pozemku k.ú. Starý Šachov p.č. 33, 352/1,
352/2. Zastupitelé vzali žádosti na vědomí a domluvili se na prohlídce míst uvedených v
žádostích.
2. Návrh rozpočtu obce Starý Šachov na r.2018. Zastupitelé předkládali návrhy na investiční
akce na r. 2018.
3. Zastupitelé probrali organizaci akcí konce roku 2017, akce Večírek pro pokročilé,

rozsvěcení Vánočního stromu v obci, Mikulášská nadílka.
4. Zastupitel p. Simmer předložil žádost na poskytnutí finančního daru akce Silvestr 2017,
která se bude konat v klubovně SK Starý Šachov. Žádost je na částku 7000 Kč, pořízení
ohňostroje a provize DJ. Předsedající dal hlasovat.
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují poskytnutí daru 7000 Kč na akci Silvestr 2017.
Výsledek hlasování: Pro.....5, proti......0, zdrželi se....0, omluveni.....1
Usnesení č.1 bylo schváleno.
5. Zastupitelstvo se po diskusích s JDH Starý Šachov o potřebě většího prostoru pro zřízení
hasičárny rozhodlo vypovědět smlouvu o pronájmu nebytových prostor – garáž na hřišti,
smlova s p. J. Kandlerem. Předsedající dal o výpovědi ještě hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro.....5, proti......0, zdrželi se....0, omluveni.....1
Usnesení č.1 bylo schváleno.
Výpověď smlouvy na dobu neurčitou bude písemně zaslána pronájemci.
Zasedání bylo ukončeno v 19:30
předsedající: E.Štekrt.............................................................
Ověřovatelé: K.Čerych...........................................................
K.Simmerová....................................................
Zapisovatel: E.Štekrt.....................................................

