Zápis č.7/2019 ze zasedání ze dne 18.9.2019 konané na obecním úřadě ve Starém Šachově
Jednání zahájeno: 17:45 hod.
Jednání ukončeno: 20.00 hod.
Přítomni: Josková,Dvořák,Simmerová,Matějčková, Štekrtová,Valentová,Teml
Zapisovatel: Marie Valentová
Ověřovatelé: Teml S., Simmerová K.
Schválení programu zasedání:
Předsedající seznámil ZO s návrhem programu:
1
2
3
4
5

Park
Rozpočtové opatření č. 5
Územní plán-info
Vrata do skladu
Autobusová doprava
Doplnění programu

6 Žádosti sportovního klubu Starý Šachov
Diskuze
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání
Výsledek hlasování: Pro….7, Proti…0, Zdrželi se…0
Program byl schválen
1.
Na zasedání se dostavil pan Opočenský, který je majitelem zahradnictví v Žandově. Prezentoval
osobně ZO svůj návrh na úpravu parku ve Starém Šachově. Po jeho odchodu předsedající předložila i
druhý návrh zahradnictví od paní Soukupové, která nebyla účastníkem zasedání.
Předsedající dala hlasovat.
Návrh usnesení:
a) park bude upravovat firma pana Opočenského
Výsledek hlasování: Pro….4, Proti…1, Zdrželi se…2
b) Park bude upravovat zahradnictví paní Soukupové
Výsledek hlasování: Pro….2, Proti…2, Zdrželi se…3
Výsledek hlasování: Úpravu parku bude svěřena zahradnictví pana Opočenského ze Žandova
Usnesení č.1 bylo schváleno
2.
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č.5

Příjmy -139tis. Výdaje -287 692 Rozpočtové opatření č. 5 je přílohou zápisu
Výsledek hlasování: Pro….7, Proti…0, Zdrželi se…0
Usnesení č.2 bylo schváleno
3.
Starostka obce informovala zastupitele, jak probíhalo jednání u paní M.,která se zabývá dotacemi na
zpracování Územního plánu. Jednání proběhlo dne 10.9.2019 v sídle firmy a přítomen byl i pan
místostarosta. Paní M. pošle kontakty na firmy, které by obec mohla oslovit a dojednat zpracování
ÚZEMNÍHO PLÁNU.

4.
Starostka oslovila firmy, které se zabývají výrobou a montáží vrat. Paní Josková seznámila ZO
s nabídkami. Bohužel tyto firmy nedělají přípravné práce, které jsou potřeba na montáž vrat, a proto
se tato akce pozdrží. Starostka dala hlasovat, zda vrata dokončit ještě letos.
Návrh usnesení: vrata budou dokončena ještě letos
Výsledek hlasování: Pro….7, Proti…0, Zdrželi se…0
Usnesení č.4 bylo schváleno

5.
Starostka nechala projednat autobusovou dopravu, která byla změněna v rámci celostátní změny
jízdních řádů linkové autobusové dopravy k 1.9.2019. došlo k ukončení objednávky odpoledního
„školního“ spoje ze Žandova do Starého Šachova z důvodu velmi nízkého využití (za poslední sledované
období méně než 2 cestující denně) a souběhu se železniční dopravou. Spoj č.27 linky 290 IDOL
s odjezdem v 14:20 ze zastávky Česká Lípa, Svatopluka Čecha bude nadále ukončen v Žandově.
Cestující do Starého Šachova nyní využívají vlak s odjezdem v 14:30 z České Lípy/ 14:44 ze Žandova.
Byla nám od dopravního podniku nabídnuta možnost, aby autobus jezdil do Starého Šachova. Obec by
byla nucena přispívat na tuto službu.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s obnovením dopravy školního spoje autobusu
Výsledek hlasování: Pro….1, Proti…5, Zdrželi se…1
Usnesení č.5 Nebylo schváleno

Diskuze
Ověřovatelé: Stanislav Teml……………………………………….
Květoslava Simmerová………………………………
Zapisovatel:…Valentová…………………………………..
Starostka obce Marcela Josková………………………………………………

Sepsáno dne: 23.9.2019

