
Zápis č. 2/2019 

ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov konané 11.2.2019 v 

budově obecního úřadu 
 

 

 

Jednání zahájeno v 18:00 hod. 

Jednání ukončeno v 19:15 hod. 

 

 

 

Přítomni: M.Josková, S.Teml, J.Dvořák,K.Simmerová,D.Štekrtová,J.Matějčková,M.Valentová 

Omluveni: 0 

Zapisovatelé: M.Valentová 

Schválení ověřovatelé: S.Teml,D.Štekrtová 

 

 

Schválení programu jednání: 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu jednání. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

 

 
 1) Strategický plán – pokračování  
2) Schválení záměru darovat pozemky pod  cyklostezkou  
3) Projekt chodník  
4) Plán na akci čarodějnice  
5) Schválení žádosti o dotaci na opravu místních komunikací  
6) Rozpočtová změna č.1  
7) Oprava zasedací místnosti 

8) Diskuze 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání: 

 

 

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

 

Program byl schválen. 

 

 

Průběh jednání: 

 

1.      Předsedající informovala zastupitele jak bude probíhat spolupráce s MAS-Labské skály, 

které jsme předali zakázku na vypracování strategického plánu. Dle dohody byly zaslány od 

MAS informace ke strategickému plánu. Elek.poštou byl zaslán dotazník pro občany ve 

formátu PDF, který byl vytisknut a bude se distribuovat mezi občany obce. Dotazník je 

rovněž možné vyplnit elektronicky. Druhý soubor jsou informace na webové stránky obce 

včetně odkazů na dotazník, zapojení se do pracovní skupiny a případné náměty. 

 

 

 



2. Na zasedání ze dne 17.1.2019 předsedající informovala zastupitele, že na úřad Starý Šachov 

byl doručen návrh Krajského úřadu Ústeckého kraje na bezúplatný prodej pozemků 

cyklostezky. Předsedající informovala o vyvěšení záměru prodeje na úřední desku. Na tento 

záměr nebyla z řad občanů a okolí vznesena žádná odezva. Zastupitelka paní Simmerová 

dala návrh zjistit, jak se k této věci staví i okolní obce, aby nedošlo k újmě naší obce. 

Hlasování záměru prodeje se odkládá na dobu, kdy bude zjištěno více informací.  

 

3. Starostka obce informovala zastupitele, že jednala s firmou DOPAS s.r.o. o nabídce na vy-
pracování projektu na chodník. Firma zaslala ele.poštou cenovou nabídku, která je platná 
do 15.2.2019 a je přílohou tohoto zápisu. Jiná nabídka nebyla přednesena. Zastup.pan 

Dvořák navrhl zajistit více cenových nabídek projektu, aby došlo k porovnání cen. Starostka 
nedala hlasovat na zadání projektu firmě Dopas s.r.o. 

             
 

4. Do plánu akcí na rok 2019 bylo opomenuto pálení čarodějnic a starostka obce dala projednat 

plán této akce. Zastupitelka paní Simmerová přislíbila pomoc sportovců se zajištěním 

grilování na akci čarodějnic. 

 

Návrh usnesení: Grilování na akci pálení čarodějnic za pomoci sportovců  

  

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

 

Usnesení č.4 bylo schváleno 

 

5. Starostka obce podala návrh na schválení žádosti o podporu z dotačního titulu na opravu 

komunikací od Ministerstva místního rozvoje. Podporovány jsou akce zaměřené na obnovu 

místních komunikací a jejich součástí, a to zejména na: 

všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy zálivy 

včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy; 

místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů; 

napojení místní komunikace na příslušnou pozemní komunikaci; je-li tato v majetku obce. 

Studie a pasporty komunikací jsou zpracovány. Konec podání žádosti je do 28.2.2019.  Za-

stupitelé vybrali komunikaci u domu č.p.56 (parkovací prostor) a komunikaci u statku 

.Max.výše dotace je 70%, obec se musí podílet na spolufinancování opravy komunikací. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti dotace na obnovu komunikací od     

Ministerstva místního rozvoje a se spolufinancováním opravy komunikací. 

 

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

Usnesení č.5 bylo schváleno 

 

6.  Na opravu komunikací není dostatek finančních prostředků a je třeba provést rozpočtovou 

změna č.1 

Návrh usnesení: Schválení RZč.1 

 

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

Usnesení č.6 bylo schváleno 

 

7. Starostka obce přednesla cenovou nabídku pana Jaroslava Bartůňka na opravu zasedací 

místnosti, která je přílohou tohoto zápisu. 

Návrh usnesení: Oprava zasedací místnosti a chodby firmou pana J. Bartůňka 

 

Výsledek hlasování: Pro....5, proti...0, zdrželi se...2, omluveni...0 



Usnesení č.7 bylo schváleno 

Diskuze 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

předsedající: M.Josková............................................................. 

 

 

Ověřovatelé: St.Teml........................................................... 

 

 

                     D.Štekrtová    .................................................. 

 

 

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

      

 


