
Zápis č. 3/2018 

ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov konané 23.04.2018 v 

budově obecního úřadu 
 

 

 

Jednání zahájeno v 17:30 hod. 

Jednání ukončeno v 18:45 hod. 

 

 

 

Přítomni: K. Čerych, K. Simmerová, E.Štekrt, S.Teml, F. Simmer, M. Josková 

Omluveni: 0 

Zapisovatelé: M.Valentová, E. Štekrt 

Schválení ověřovatelé: K. Čerych, M.Josková 

Předsedající: E. Štekrt 

 

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 prodeje pozemku – žádost p. Borovička 

2. Příspěvek na akci Šachovský nohejbal 2018 

3. Zastřešení terasy u klubovny 

4. Řád pohřebiště 

5. Doplnění programu 

6.Diskuse 

 

 

 

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

 

Program byl schválen. 

 

 

Průběh jednání: 

 

1.      Předsedající zahájil jednání. Zastupitelé v  diskusi o bodu 1, záměr prodeje pozemku na 

žádost p. Borovičky – předsedající opět zopakoval žádost na záměr prodeje – pozemky 

p.č.352/1, 352/2 a 33 k.ú Starý Šachov. Předsedající dal po diskusi hlasovat. 

 

             Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje  záměr prodeje pozemků p.č.352/1, 352/2 a 

           33 v  k.ú. Starý Šachov. 

 

 

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

 



        Usnesení č. 1 nebylo schváleno.      

            

 

 

 

2. Předsedající seznámil přítomné s žádostí p. Brože o finanční příspěvek na akci Šachovský 

turnaj v nohejbale, konaný v srpnu 2018. Zastupitelům navrhl částku 5000 Kč. Předsedající 

dal hlasovat. 

 

 

   Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku na akci Šachovský 

nohejbal 2018 a to částku 5000 Kč. 

 

 

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

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.             

 

 

3.    Místostarosta seznámil přítomné s nabídkou zastřešení terasy u klubovny na hřišti Starý 

Šachov. Zastřešení bylo plánováno po dokončení všech prací na opravě budovy. Byla přijata 

jedna nabídka na realizaci dřevěného zastřešení dle požadavků zadání od p. Slabiona. 

Nabídka součástí zápisu. Předsedající dal hlasovat.      

             

         Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje nabídku a realizaci zastřešení od p. Slabiona. 

 

 

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

 

            Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

            

 

4.    Předsedající seznámil přítomné se stavem nového řádu pohřebiště – řád v tuto chvíli před 

schválením Krajským úřadem. Schválení řádu přesunuto na příští zasedání ZO. 

 

 

5.    Doplnění programu – p. Josková – poukázala na havarijní stav oplocení dětského hřiště, části 

plotu musely být odstraněny z důvodu možného úrazu. Zastupitelstvo obce pověřilo p. 

Joskovou s firmou Ploty Skočík, s kterou obec dlouhodobě spolupracuje, k vypracování 

nabídky a předložení na dalším zasedání. 

 

 

6.   Diskuse – čarodějnice org., zájezd muzikál,ap.         

 

 

 

           

 

           

            Jednání bylo ukončeno v 18:45 

              

 



 

 

 

 

 

 

předsedající: E.Štekrt............................................................. 

 

 

Ověřovatelé: K. Čerych.......................................................... 

 

 

                     M.Josková    .................................................. 

 

 

Zapisovatel: M.Valentová, E. Štekrt ................................................... 

      

 


