
Zápis č. 4/2018 

ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov konané 30.05.2018 v 

budově obecního úřadu 
 

 

 

Jednání zahájeno v 17:30 hod. 

Jednání ukončeno v 18:50 hod. 

 

 

 

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

Omluveni: 0 

Zapisovatelé: E. Štekrt 

Schválení ověřovatelé: K. Simmerová, 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. Závěrečný účet obce a účetní uzávěrka 

2. Oplocení dětského hřiště 

3. Přemístění hasičské zbronice do nových prostor 

4. Dokončení opravy obecního úřadu - plot 

5. Rozpočtový výhled na r. 2019 - 2020 

6. Rozpočtová změna 2/2018 

7. Řád pohřebiště, zrušovací vyhláška 

8. Doplnění programu – Příspěvek Akce Mopedy 9/2018 p. Teml, oprava nové hasičárny 

9. Diskuse 

 

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

 

Program byl schválen. 

 

 

Průběh jednání: 

 

1.      Předsedající zahájil jednání. K bodu 1 přečetl návrh usnesení. 

 

             Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce s výhradou za r. 2017 a 

účetní  uzávěrku . Výhrady a nápravy jsou součástí tohoto zápisu. 

 

 

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

 

        Usnesení č. 1 bylo schváleno.      



            

 

 

 

2. Zastupitelka p. Josková seznámila přítomné s nabídkou firmy Ploty Skočík na realizaci 

nového oplocení dětského hřiště. Původní oplocení bylo v havarijním stavu a hrozilo i 

poranění dětí. Firma Ploty Skočík realizovala v obci již několik zakázek oplocení. 

 

 

 Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje  realizaci nového oplocení dětského hřiště dle nabídky 

firmou Ploty Skočík Zákupy. 

 

 

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

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno.             

 

 

3.    Předsedající připomněl důvod výpovědi nebytových prostor – garáž na hřišti Starý 

Šachov a záměr využít tyto prostory na přemístění hasičské zbrojnice z nevyhovujících 

prostor. (malé prostory, u hlavní komunikace, apod.). Předsedající navrhl usnesení a dal 

hlasovat.    

             

            Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje přemístění hasičské zbrojnice do nových prostor 

            garáže na hřišti. 

 

 

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

 

             Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

            

 

4.    Předsedající seznámil přítomné s nabídkou pana Temla na dokončovací práce u OÚ. Jedná se o 

dokončení stavby nového plotu – bez výplní a brány. Předsedající dal hlasovat. 

 

              Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje  nabídku p. Temla na dokončení oprav – nový                              

              plot. 

 

              Výsledek hlasování: Pro....5, proti...0, zdrželi se...1(p.Teml), omluveni...0 

 

              Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

5.   Rozpočtový výhled obce na r. 2019 – 2020. 

           

           Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na r. 2019 – 2020. 

 

 

 

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

 

            Usnesení č. 5 bylo schváleno. 



           

 

6.   Rozpočtová změna 2/2018 

 

 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.2/2018. 

 

 

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

 

           Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

          7.  Zrušovací vyhláška 1/2018 

 

    Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vydává na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 

  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou    

vyhlášku, kterou se zrušuje vyhláška č.1/2002, řád veřejného pohřebiště, ze dne 30.10.2002. 

 

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

 

  Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

             7a.   Zároveň předsedající dal návrh na usnesení. 

             

             Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje nový řád pohřebiště. 

 

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

 

             Usnesení č. 7a bylo schváleno. 

 

 

             8.    Doplnění programu – příspěvek na akci Mopedy 9/2018 – žádost p. Teml 7000,-. 

   

              Návrh usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí fin. příspěvku na akci Mopedy 

              9/2018 částka 7000 Kč. 

 

              Výsledek hlasování: Pro....5, proti...0, zdrželi se...1 (p.Teml), omluveni...0 

 

              Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

                                                                                                                                                                                          

             9.  Oprava nové hasičárny. Na základě nabídky p. Čerycha na zednické práce v nové 

              hasičárně dal předsedající hlasovat. 

 

            Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje nabídku p. K. Čerycha na opravy nové hasičárny 

            dle nabídky prací. Opravy budou dle požadavku hotovy do 31.7.2018. 

 

            Výsledek hlasování: Pro....5, proti...0, zdrželi se...1 (p. Čerych), omluveni...0 

 

            Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

             



                 10.  Diskuse – podněty občanů 

 

 

            Jednání bylo ukončeno v 18:50 

              

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé: K.Simmerová.......................................................... 

 

 

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

 

 

Zapisovatel: E. Štekrt ................................................... 

      

 


