
Zápis č.8/2019 ze zasedání konané dne 24.10.2019 v 17:40 hod. na obecním úřadě ve Starém 

Šachově 

 

Jednání zahájeno:   17:40 hod. 

Jednání ukončeno: 19:40 hod. 

Zapisovatel: Marcela Josková 

Přítomni: Josková,Dvořák,Simmerová,Matějčková, Štekrtová,Valentová 

Ověřovatelé:  Dvořák Jindřich, Matějčková Jiřina 

Omluveni: Teml Stanislav 

 

Schválení programu zasedání: 

Předsedající seznámil přítomné ZO s návrhem programu: 

1 Výběr vrat do skladu 

2 Žádost občanů ze Starého Šachova-nedostatek vody 

3 Žádosti SK Starý Šachov 

4 Zřízení mobilního rozhlasu 

5 Žádost -pronájem garáže v domě č.p. 56 

6 Nová šachta na vodovodní přípojku 

Diskuze 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání 

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

Program byl schválen 

 

1. 

Starostka obce předložila zastupitelům nabídky kalkulace vrat do skladu. Osloveny byly 2 firmy: Firma 

Fillipi a firma Samat s.r.o. Po prostudování nabídek dala starostka hlasovat. 

Návrh usnesení:  

Vrata do skladu bude realizovat firma Samat s.r.o. 

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

Usnesení č.1 bylo schváleno 



 

2. 

Zastupitelé byli seznámeni se situací ohledně nedostatku vody ve Starém Šachově. Občané Starého 

Šachova podali žádost o přezkoumání hydrogeologem v této lokalitě a zároveň o příspěvek na úhradu 

této studie. 

Návrh usnesení: Bude osloven osloven hydrogeolog a poskytnutí příspěvku na studii ohledně vody ve 

Starém Šachově 

Výsledek hlasování: Pro ….5, Proti …..0…Zdrželi se …..1, Omluveni …..1 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

3. 

a) Žádost o hydrogeologický posudek a příspěvek na studii 

b) příspěvek na zakoupení střídaček 

c) příspěvek na zakoupení dresů 

a) SK sportovní klub ze St.Šachova podali žádost o hydrogeologický posudek a příspěvek na tuto 

studii. SK Starý Šachov má zájem o zjištění, zda se na pozemku, který se nachází za sportovním 

areálem vyskytuje pramen vody, který by bylo možné použít na zavlažování fotbalového hřiště. 

Předsedající dala hlasovat. 

Návrh usnesení: 

 Vyhovuje se žádostí o hydrogeologický posudek a příspěvek na studii 

Výsledek hlasování: Pro….5,Proti…0,Zdrželi se ….1, Omluveni….1 

Usnesení č. 3a bylo schváleno 

b) Starostka obce přednesla žádost sportovců Sk Starý Šachov o zakoupení střídaček na fotbalové 

hřiště.  

Návrh usnesení: 

 Souhlasíme se zakoupením střídaček Sk Starý Šachov 

Výsledek hlasování: Pro….0, Proti …4,Zdrželi se…2,Omluveni….1 

Usnesení Č. 3b nebylo schváleno 

c)Sportovci žádají o zakoupení dresů s logem Starý Šachov 

Návrh usnesení:  

Vyhovuje se žádostí o příspěvek na zakoupení dresů pro sportovce. 

Výsledek hlasování: Pro …….3,Proti………..2,Zdrželi se …..1, Omluveni ….1 

Zastupitelé nepřijali usnesení č.3c 

 

 



4. 

Starostka informovala ZO o mobilním rozhlasu a také o formě podávání informací občanům sms 

zprávou, z nového obecního telefonního čísla.  

Návrh usnesení: 

 Na obci se zřídí mobilní rozhlas- podáváním sms prostřednictvím nového mobilního telefonu a čísla 

Výsledek hlasování.: Pro……5,Proti …..1, Zdrželi se …..0, Omluveni ……..1 

Usnesení č.4 bylo schváleno 

5. 

Na obecní úřad byla podána žádost místního občana na pronájem garáže v obecním domě č.p.56 

Tato garáž slouží k účelům obce a pro jeho pracovníky ( skladování zahradnické a jiné techniky ). 

Návrh usnesení:  

Obec pronájme garáž v budově  č.p. 56 

Výsledek hlasování: 

 Pro …….1,Proti ……5, Zdrželi se ……0,Omluveni…..1 

Usnesení č.5 nebylo schváleno 

6. 

Starostka oznámila ZO o rozpadající se vodovodní šachtě na pozemku. Po prozkoumání firmou 

Ještědská s.r.o. je šachta nevyhovující pro stávající přípojku na vodovodním řádu. 

Návrh usnesení: 

Oprava nové šachty na stávající přípojku. 

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

Usnesení č.6 bylo schváleno 

 

 

Diskuze :  Vánoční  strom ,akce 

 

 

Datum sepsání: 30.10.2019 

 

Ověřovatelé : Dvořák J.……………………………………………………………. 

                          Matějčková J……………………………………………………… 

 



Starostka:…………………………………………………………….. 

Zapisovatel:Josková M. ……………………………………….. 

 

  

 

 

 

 

 

 


