
Zápis č.10 ze zasedání konané dne 16.12.2019 na obecním úřadě ve Starém Šachově 

 

Jednání zahájeno: 17:50 hod. 

Konec jednání: 19:30 hod. 

Přítomni: S. Teml, J. Dvořák, K. Simmerová, D. Štekrtová, J. Matějčková, M. Valentová 

Omluveni: M. Josková-starostka 

Ověřovatelé: J. Matějčková, J. Dvořák 

Zapisovatel: M. Valentová 

Předsedající: S. Teml-místostarosta 

Z důvodu nemoci paní starostky M. Joskové vedl zasedání místostarosta S. Teml. 

Při volbě zapisovatele pí Valentová navrhla, aby zapisovatelem byl pan Dvořák, který nabídku odmítl.  

Nikdo jiný neprojevil zájem o sepsání a zhotovení zápisu. 

 

Schválení programu: 

1 Rozpočet na rok 2020 

2 Pravomoc starosty na úpravu rozpočtu na konci kalendářního roku 2019 

3 Inventarizační komise 

4 Dílčí audit 

5 Směrnice- info 

6 Volba neuvolněného starosty na uvolněného 

Diskuze 

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují program zasedání 

Pro……….6, Proti………0, Zdrželi se………0, Omluveni …….…1(M. Josková) 

Program byl schválen. 

 

1 )  Návrh rozpočtu na rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce obce a na  internetových stránkách 

obce Starý Šachov. Celkové příjmy a výdaje rozpočtu na rok 2020: 3 787 000,- Kč. Zastupitelé měli 

k rozpočtu několik dotazů, které jim byly vysvětleny. Paní Valentová informovala ZO o větších 

výdajích, které se budou týkat obecních lesů, jelikož napadení kůrovcem sužují i naše lesy. Lesní 



správce s touto informací přišel až po zveřejnění návrhu rozpočtu a není možné vyčíslit přesné 

výdaje.  Obec bude žádat o dotace na obecní lesy postižené kůrovcem a příjem předpokládané 

dotace, by měly pokrýt výdaje obce. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Starý Šachov schvalují rozpočet na rok 2020 

Pro…………6, Proti……..….0, Zdrželi se…………….0, Omluveni………………1( M. Josková) 

Usnesení č.1 bylo schváleno 

 

2 ) Předsedající přednesl návrh na pravomoc starosty - úpravu rozpočtu na konci kalendářního roku 

2019. Zastupitelé byli seznámeni s touto pravomocí již minulý rok a předsedající dal hlasovat. 

Návrh usnesení: Schválení pravomoci starosty na úpravu rozpočtu 2019 

 Pro…………6, Proti……..….0, Zdrželi se…………….0, Omluveni………………1(M. Josková) 

Usnesení č.2 bylo schváleno 

 

3 ) Předsedající seznámil zastupitele s plánem inventur. Inventarizace bude zahájena 2.1.2019. K 

zajištění inventarizace se zřizuje inventarizační komise. Do komise byli navrženi: D. Štekrtová jako 

předseda, J. Matějčková, S. Teml 

Návrh usnesení: ZO schvaluje plán inventur a navrženou Inventarizační komisy.  

Pro…………6, Proti……..….0, Zdrželi se…………….0, Omluveni………………1( M. Josková) 

Usnesení č.3 bylo schváleno 

4 ) Na obci byl dne 26.11.2019 proveden dílčí audit z Krajského úřadu Ústeckého kraje. Byl zjištěn 

nedostatek: uvnitř orgánu nebyla zajištěna průběžná a následná kontrola. U podpisu příkazce 

operace, správce rozpočtu a hl. účetní nebyl uveden okamžik připojení podpisového záznamu.  

Návrh usnesení: ZO schvaluje nápravné opatření zákon č. 320/2001 Sb.§ 27 

Pro…………6, Proti……..….0, Zdrželi se…………….0, Omluveni………………1(M. Josková) 

Usnesení č.4 bylo schváleno 

5 ) ZO bylo seznámeno se směrnicí pro kontrolní výbor, která bude projednána na příštím zasedání 

v přítomnosti starostky obce. 

6 ) Předsedající přednesl návrh starostky obce , který byl minulé zasedání odložen. Starostka obce 

žádá členy zastupitelstva obce o změnu neuvolněné starostky na funkci uvolněnou. Starostka obce 

v minulém zasedání seznámila ZO se zvyšující se administrativní zátěží, chce vykonávat tuto funkci 

plně a kvalitně, snaha využít pro obec dotace, které se využívaly v malé míře. Zmínila i neslučitelnost 



hlavního pracovního poměru s funkcí starostky. Diskutovalo se, jaká tato změna přinese přínos pro 

obec. Zastupitel p. Dvořák žádal o zveřejnění, že‘‘ Před hlasováním byli zastupitelé seznámeni s tím, 

že nárůst nákladů na odměnu starostky po změně na uvolněnou činí, oproti současnému stavu, 

částku cca 39 690,-Kč měsíčně, tj. 476 280,-Kč ročně“.  Zastupitelka K. Simmerová se k této žádosti 

připojila. Obec dle zákonu o obcích může svým usnesením změnit výkon funkce uvolněného člena 

zastupitelstva na neuvolněného člena zastupitelstva a naopak. 

 

Návrh usnesení: ZO schvaluje změnu neuvolněné starostky od 1.1.2020 na uvolněnou starostku 

Pro…………4, Proti……..….2, (J. Dvořák, K. Simmerová)  Zdrželi se…………….0, Omluveni………………1(M. 

Josková) 

Usnesení č.6   bylo  schváleno 

 

Diskuze: Pí. Valentová informovala ZO o povinnosti obce zajistit od 1.1.2020 nádobu na olej. Firma 

Ave tuto službu má ve své nabídce, ale není to jejich priorita a odkázali nás na jinou firmu, která se na 

tuto službu specializuje a cenově je výhodnější. Zastupitelé vzali na vědomí. Další téma: Silvestr, 

zajištění obsluhy atd. 

 

Ústní návrhy zastupitele pana Dvořáka: 

-vylepšení webových stránek obce  

-zlepšení informovanosti občanů 

-začít řešit koncepci likvidace odpadních vod  

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: J. Matějčková……………………………………………… 

 

                         J. Dvořák………………………………………………………… 

 



Zapisovatel: M. Valentová………………………………………… 

Starostka: M. Josková………………………………………………… 

 

 

Sepsáno dne: 26.12.2019 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


