
Zápis č.1 /2019 

ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov konané 17.1.2019 v 

budově obecního úřadu 

 
 
 

Jednání zahájeno v 17:30 hod. 
Jednání ukončeno v 19.00 hod. 
 
 
 

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

Matějčková, Marie Valentová 
Omluveni: 0 
Zapisovatelé: M.Valentová 
Schválení ověřovatelé: Dvořák Jindřich, Jiřina Matějčková 
 
 

Schválení programu jednání: 
 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 
 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání: 
1. Strategický plán obce Starý Šachov 

2. Kulturní akce 2019 
3. Pravomoc starosty na úpravu rozpočtu na konci roku 2018 

4. Zvýšení nájmu bytů v majetku obce Starý Šachov 
5. Cyklostezka 
6. Sportovci-příspěvek 

7. Inventarizace doplnění člena  
8. Diskuze 
 

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

Program byl schválen. 
 

Průběh jednání: 
 

1.Předsedající zahájil zasedání. Zastupitelům byly předloženy nabídky na zpracování 

strategického plánu obce od firmy DotaceZ.eu a Místní akční skupina Labské 

skály(MAS)Zastupitelé mají větší důvěru ke společenství MAS 
Předsedající dal hlasovat. Kdo je pro společenství MAS, které by mělo zpracovat strategický plán obce 

Od Krajského úřadu Ústeckého kraje 

Návrh usnesení:zadání vypracování strat.plánu org. Mas  
Výsledek hlasování: Pro………..7, Proti…….0, Zdrželi se …………0, Omluveni……….0 

Usnesení č.1 bylo schváleno 
 

2. Zastupitelé se dohodli předběžně na termínech kulturních akcí. 

https://dotacez.us8.list-manage.com/track/click?u=d2971dfe5abbddd0b86c45887&id=6990be1fd7&e=eae48569fc


  Maškarní                  - 2.3.2019 
  Zábava                      – 22.3.2019 ( hrát bude skupina Falset) 
  Divadlo Praha          - 25.5.2019 ( muzikál  Sestra v akci ) 
  Den dětí                    - 1.6.2019 
  
Předsedající dal hlasovat. 

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

 
Usnesení č.2 bylo schváleno 
 

3.  Předsedající seznámila zastupitele s potřebou schválit pravomoc starostky na úpravu 

rozpočtu na konci roku 2018. 
Předsedající dal hlasovat 

Výsledek hlasování: Pro....6, proti...0, zdrželi se...1, omluveni...0 

Usnesení č.3 bylo schváleno 
   

4. Starostka obce přednesla návrh na zvýšení nájmů v obecních bytech. Nájemné bylo 

naposledy zvýšeno v roce 2009 na částku 21,02Kč / m² a od té doby se ceny změnily 

v bytech byly vykonány stavební úpravy (plastová okna ,kotle fasáda ,kuchyně atd.)  
 

Návrh usnesení: Zastupitelé navrhli 27kč/ m² 

Předsedající dal hlasovat: 
 

Výsledek hlasování: Pro....6, proti...0, zdrželi se...1, omluveni...0 

 

Usnesení č.4 bylo schváleno 
 
 

5. Na obecní úřad byl doručen návrh od Krajského úřadu Ústeckého kraje na bezúplatný 

prodej pozemků pod cyklostezkou (včetně cyklostezky). Starostka dala k nahlédnutí a 

projednání návrh smlouvy jejíž nedílnou součástí jsou mapy a veškerá dokumentace.  
 
 

6. Paní Simmerová předložila zastupitelům žádost o příspěvek na roční práci klubu ve výši 

50 000Kč a požádala o schválení. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku 50tis na činnost klubu 
 

Výsledek hlasování: Pro....6, proti...0, zdrželi se...1, omluveni...0 
 

Usnesení č.6 bylo schváleno 
 
7. Účetní obce požádala zastupitele o schválení dalšího člena inventarizační komise. Dana Štekrtová 
se dobrovolně přihlásila. 
Návrh usnesení: Schválení Dany Štekrtové jako člena inv .komise 
 

Výsledek hlasování: Pro....6, proti...0, zdrželi se...1, omluveni...0 
 
Usnesení č.7 bylo schváleno 
 
 



Diskuze      
 

Zasedání bylo ukončeno v 19:00 
 
 

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

Ověřovatelé:Jindřich Dvořák............................................................ 
 

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

Zapisovatel: M.Valentová.................................................... 
      
 
 
Datum sepsání: 25.1.2019  


