
Zápis ze zasedání č.6/2019 ze dne 14.8.2019 konané na obecním úřadě ve 

Starém Šachově 

 

Jednání zahájeno: 17:54hod. 

Jednání ukončeno: 20:00hod. 

Omluveni: Jindřich Dvořák 

Zapisovatel: Valentová 

Ověřovatelé: Dana Štekrtová, Stanislav Teml 

 

 

Schválení programu zasedání: 

Předsedající seznámil ZO s návrhem programu: 

 

1 Info cyklostezka 

2 Akce podzim, zima 

3 Info veřejné osvětlení 

Doplnění programu: 

4 Žádost o umístění zrcadel  

5 Pořízení kuchyně do obecního bytu 

Diskuze 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání 

Výsledek hlasování: Pro….6, Proti…0, Zdrželi se…0, Omluveni…1 

Program schválen 

 

1. Starostka informovala zastupitele, že byla podepsána darovací smlouva, která byla sepsána za 

účelem převodu pozemků pod stavbou cyklostezky s názvem ,,Cyklostezka Ploučnice. 

 

2. Předsedající přednesla program na Akce podzim zima  

                                  31.8.2019  Nohejbal 

                                  14.9.2019  Mopedy-Jawa Gang 

                                  21.9.2019  Ping Pong 

                                  19.10.2019 Divadlo 

                                  16.11.2019 Zábava pro pokročilé 

                                  30.11.2019 Rozsvícení vánočního stromu 

                                   7.12.2019 Mikuláš 

                                  31.12.2019 Silvestr 

Zastupitelé projednávali, kdo bude moderovat program pro děti na Mikuláše. 

Starostka přednesla návrh zúčastnit se představení v divadle. Zastupitelé vybrali komedii Stará láska 

nerezaví, která se koná dne 19.10.2019 ve Strašnickém divadle.  



V listopadu se bude konat zábava pro pokročilé. ZO diskutovalo, zda objednat kapelu z minulého roku 

nebo udělat změnu a vyhledat někoho jiného.  ZO se domluvili, že se vybere na den pokročilých jiná 

kapela. 

V září se bude konat turnaj v Ping pongu, který pořádá ou, hasiči a místní chalupáři. Termín je 

domluven na 21.9.2019. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje stejného moderátora jako minulý rok a zúčastnit se 

představení ve Strašnickém divadle STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ 

Výsledek hlasování: Pro: …6, Proti….. 0, Zdrželi se…0, Omluveni: 1 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

 

3. Starostka informovala ZO o stavu veřejného osvětlení. V obci dochází v poslední době častějšímu 

výpadku veřejného osvětlení a na opravu sjednáváme firmu z Děčína. Starostka obce sjednala 

schůzku s firmou ČEZ, která se zabývá obnovou veřejného osvětlení a emailem oslovila i jiné firmy. 

Nabídky na obnovu byly ZO předloženy a projednány. Místostarosta navrhl oslovit ještě firmu Elos. 

VO bude projednáno na dalším zasedání po předložení nabídky od fa.ELOS. 

 

4. Předsedající předložila zastupitelům žádost od paní Valentové, která podala písemnou žádost na 

umístění zrcadel na nepřehledné komunikace. Jedná se o místa- 

                                                 výjezd z uličky na hlavní komunikaci u bytového domu  

                                                 výjezd z uličky u hospody na hl.komunikaci 

 

Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti na umístění zrcadel 

Výsledek hlasování: Pro…6, Proti…0, Zdrželi se…0, Omluveni…1 

Usnesení č.4 bylo schváleno 

 

5. Předsedající seznámila ZO o jednání v obecním bytě, který je na obecním úřadě. 

Nájemníci vyslovili prosbu o pořízení nové kuchyňské linky a podlahové krytiny do 

kuchyně a chodby. Současná linka je už zastaralá a je již splacená. 

 

Návrh usnesení: ZO schvaluje vyhovět žádosti nájemníků 

Výsledek hlasování: Pro…6, Proti…0, Zdrželi se…0, Omluveni…1 

Usnesení č.5 bylo schváleno 

                                

 

Diskuze: park, zateplení bytového domu  

 

Zapisovatel:……………………………………… 

Ověřovatelé:……………………………………………………………….. 

Starostka:…………………………………………………………………………. 



 

 

 


