
Zápis č.3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov konané 

dne 21.3.2019 v budově obecního úřadu 

Jednání zahájeno: 17.30 hod 

Jednání ukončeno: 19.00 hod 

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

Omluveni: 0 

Zapisovatel: M.Valentová 

Schváleni ověřovatelé: S.Teml, D.Štekrtová 

 

Schválení programu zasedání:  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu jednání. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

1) Projekt chodník-schválení studie 

2) Výměna dveří v budově sport. areálu 

3) Strategický plán-info. 

4) Kotlíková dotace-bezúročné půjčky 

5) Návrh darovací smlouvy-cyklostezka 

6) Diskuze 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání 

Výsledek hlasování: Pro…7, Proti…0, Zdrželi se ….0 

 

Program byl schválen 

1) 

Předsedající předložila přítomným zastupitelům cenové nabídky na vypracování studie komunikace 

pro pěší(chodník) podél silnice II/262 a to mezi mostem a silnicí III/262. 

Na obecní úřad byly doručeny 2 cenové nabídky: 

AZCONSULT spol. s.r.o.   cena 176 0539,- 

DOPAS s.r.o.                     cena 110 000,- 

 

Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo souhlasí s vypracováním studie od fa. AZCONSULT spol.s.r.o. 

Výsledek hlasování: Pro…7, Proti…0 Zdrželi se…0 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo souhlasí s vypracováním studie fa. DOPAS s.r.o. 

Výsledek hlasování: Pro …0, Proti…6, Zdrželi se …. 1 (Valentová) 

              Zastupitelé vybrali hlasováním fa. AZCONSULT s.r.o. 

Usnesení č.1 bylo schváleno 



2 ) 

Ve sport. areálu obce je v plánu výměna dveří ve skladu vedle hasičů. Nebyla předložena cenová 

kalkulace, a proto bude tento bod znovu projednán na příštím zasedání zastupitelstva. 

3)  

Občanům obce Starý Šachov byly do schránek vloženy dotazníky, které měli být vyplněny a    

doručeny na obecní úřad. Z celkového počtu 175 rozdaných dotazníků bylo vyplněno a vráceno 32 

dotazníků. Úkolem strategického plánu je zjistit jaké jsou společné zájmy obce a obyvatel obce tak, 

aby bylo dosaženo celkové prosperity obce. Strategický plán bude zároveň sloužit jako podklad pro 

žádosti o dotační tituly. Starostka obce informovala zastupitele, že k vypracování strategického plánu 

je třeba vytvořit pracovní skupinu složenou z místních aktérů (zejména skupiny aktivních občanů, 

členové z řad vedení obce apod.), která se bude aktivně spolupodílet na tvorbě Strategického plánu.  

Do pracovní skupiny se přihlásili: M.Josková, S.Teml, J.Dvořák, D.Štekrtová, J.Matějčková, 

K.Simmerová, P.Slánský, J.Bartůněk 

4 ) 

Starostka a místostarosta obce informovali zastupitele o průběhu semináře ke kotlíkovým půjčkám 

konaném dne 15.3.2019 na Krajském úřadě Ústeckého kraje. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí se zapojením obce do programu Kotlíkové půjčky 

 

Výsledek hlasování: Pro…0, Proti…7, Zdrželi se…0 

 

Usnesení č.4 nebylo schváleno 

 

5) 

Předsedající přečetla zastupitelům návrh darovací smlouvy. Návrh darovací smlouvy je přílohou 

zápisu. 

Návrh usnesení: Zastupitelé souhlasí s uzavřením a podepsáním darovací smlouvy. 

 

Výsledek hlasování: Pro…7, Proti…0, Zdrželi se …0 

 

Usnesení č.5 bylo schváleno 

 

 

6 Diskuze: Příprava Den dětí  

      Kominík-objednání 

 

 

 

Podpisy: 

Ověřovatelé:  Dana Štekrtová………………………………………… 

                          Stanislav Teml…………………………………………… 

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



Starostka Marcela Josková……………… 

 

 

 

 

DNE 29.3.2019 

 

 

  


