
Zápis č. 5/2018 

ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov konané 02.07.2018 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: E. Štekrt 

Schválení ověřovatelé: K. Čerych, F. Simmer 

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. Sekční vrata nová hasičská zbrojnice 

2. Oplocení obecního úřadu - dokončení 

3. Věcné břemeno Vama s.r.o. 

4. Prodej pozemku č.p.659 

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. Předsedající seznámil zastupitele s došlými nabídkami na 

sekční vrata nové hasičárny ve Starém Šachově. Nabídky došly od 3 firem. Firma Redoma 

Děčín, Samat Jiřetín pod Jedlovou, Filippi Česká Lípa. Po diskusi, porovnání nabídek, 

způsobu zpracování nabídek a dosavadní reference firem byla vybrána předběžně firma 

Samat s.r.o. 

 

             Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Samat s.r.o. Jiřetín pod 

             Jedlovou a zadává dodávku vrat a montáž vrat na novou hasičskou zbrojnici. 

 



 

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

 

            Usnesení č. 1 bylo schváleno.             

 

 

 

2. Předsedající seznámil přítomné s nabídkou firmy Ploty Skočík Zákupy na dokončení oprav 

kolem obecního úřadu. Jedná se o plotová pole a brána dokončeného oplocení. Předsedající 

dal hlasovat. 

 

 Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje  nabídku a realizaci dokončení oplocení oú od firmy 

Ploty Skočík Zákupy. 

 

 

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

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

            

Komunikací a objednávkou byla pověřena p. Josková. 

 

       3.  Předsedající seznámil přítomné zastupitele se smlouvou věcného břemene s firmou Vama 

            spol.s.r.o. Dotčené pozemky jsou přílohou zápisu. 

             

           Návrh usnesení : Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o věcném břemenu s firmou Vama spol. 

           s.r.o. 

 

 

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

 

            Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Zastup.obce projednalo prodej pozemku č.p. 659 na základě podané žádosti manželů 

Voborníkových .Záměr prodeje byl vyvěšen od 16.4.2018 do 4.5.2018Cena byla stanovena 

dle odhadu. 

                Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.  

                Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemkup.č.659manželům Voborníkovým 

                Výsledek hlasování:Pro…6,Proti ..0,zdrželi se ..0, omluveni …0 

                Usnesení č.4 bylo schváleno 

 

5. Doplnění programu – navýšení prací opravy nové hasičárny – oprava fasády po instalaci 

nových vrat, začišťovací práce, elektro práce cca 40 tis. Kč. Bude doplněna smlouva o dílo 

s p. Čerychem. 

 

                Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje navýšení ceny prací na opravách nové hasičárny 

                cca o 40 tis. Kč. 

 

 

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

 

              Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 



 

    Diskuse – sběr šrotu sportovci, volby do zastupitelstva obce 2018, podněty občanů 

 

 

       

 

 

 

           

 

           

            Jednání bylo ukončeno v 18:45 

              

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 

                     F.Simmer  ......................................................... 

 

 

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

      

 


