Zápis ze zasedání č.1/2020 konané dne 28.1 2020 na obecní úřadě ve Starém Šachově

Jednání zahájeno v 17:15 Hod.
Přítomni: Stanislav Teml, Jindřich Dvořák, Dana Štekrtová, Květoslava Simmerová, Jiřina Matějčková,
Marie Valentová
Omluveni: Marcela Josková-starostka-nemoc
Ověřovatelé: Simmerová, Matějčková
Zapisovatel: M. Valentová
Předsedající: Stanislav Teml-místostarosta zastupuje starostku v době její nemoci

Schválení programu:
Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hasičský vůz-žádost o dotaci
Výběr společnosti pro likvidaci olejů
Pasport obecních cest, které nejsou zahrnuty v katastru
Koupě pozemku (po bývalé škole)
Žádost SK Starý Šachov o příspěvek
Dodatek ke smlouvě o pronájmu prostor sportovnímu klubu
Plán akcí na rok 2020
Pronájem pozemku-stavební účely
Návrh na umístění závory u vjezdu na sportovní hřiště
Žádost občanů ze Starého Šachova – financování vrtu
Odměny zastupitelů
Diskuze
Zvolení druhého místostarosty po dobu jeho nepřítomnosti.

Paní Simmerová žádala o doplnění bodu do programu - DOTACE.
Tento bod byl zařazen do diskuze.

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují program zasedání
Pro…6 Proti …0 Zdrželi se… 0, Omluveni…..1( starostka-nemoc)
Program byl schválen

Průběh jednání:

1 Dotace auto-hasiči
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s možností podat žádost o dotaci z Programu 2020 pro
poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Šachov schvaluje podání žádosti o dotaci na akci- Pořízení
dopravního automobil pro JSDHO Starý Šachov- z programu 2020 pro poskytování dotací
z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování akce ve výši 10% z poskytnuté dotace
akce/projektu.
Pro 6 Proti…0 Zdrželi se….0 Omluveni.. 1 (starostka obce-nemoc)
Usnesení č.1 bylo schváleno

2 Oleje

Třídění upotřebených jedlých olejů a tuků v obcích od 1. 1. 2020
Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Místa k
odkládání jedlých olejů a tuků by měla být zpřístupněna občanům alespoň 1 den v týdnu. Obecní
úřad obdržel dvě nabídky na svoz olejů. V obci využíváme ke svozu odpadů společnost AVE
s.r.o., která poslala nabídku. Zastupitelé navrhovali využít služeb firmy, která s obcí už dlouhou
dobu spolupracuje.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje fa AVE s.r.o. na likvidaci olejů
Pro ..5, Proti…0, Zdrželi se …1, Omluveni…1
Usneseníč.2 bylo schváleno

3 Pasport obecních cest
Místostarosta obce Starý Šachov přednesl návrh na zhotovení pasportu obecních uliček. ZO
diskutovalo jaký to bude mít přínos pro obec.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje vypracování pasportu obecních uliček
Pro…1, Proti…5, Zdrželi se…0, Omluveni…1
USNESENÍ Č.3 nebylo schváleno

4 Koupě pozemku po bývalé škole
Místostarosta přednesl návrh na koupi pozemku, kde dříve stála obecní škola.
ZO bere na vědomí a debata byla odložena

5 SK Starý Šachov- žádost o dotaci 50tis.
Na obecní úřad byla doručena žádost SK Starý Šachov ve výši 50tis. Proběhla diskuze a návrh na
výši dotace.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje ve výši 45 tis. pro SK Starý Šachov
Pro …4, Proti…1, Zdrželi se..1, Omluveni…1
USNESENÍ Č.5 bylo schváleno

6 Dodatek smlouvy o užívání pronajatých prostor na hřišti-užívací práva ke skladu
Bod programu byl odložen na jiné zasedání.
7 Plán akcí na rok 2020 - Odloženo na příští zasedání

8 Pronájem pozemku-stavební účely
Místostarosta jednal s panem xxxx, který vyhledává pronájem pozemku na parkování stavebních
strojů, maringotek po dobu stavby mostu. Proběhla osobní prohlídka míst, která by přicházela
v úvahu a shodli se na parcele č. 329/1 kat.ú. Starý Šachov. Místostarosta dal hlasovat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemku parcela č. 329/1 kat.úz. Starý
Šachov
Pro..6, Proti..0, Zdrželi se ..0, Omluveni…1
Usnesení č.8 bylo schváleno
9 Závora hřiště
Místostarosta přečetl žádost od paní Valentové na umístění závory na parc.č.2135/56 kat.ú.
Starý Šachov-Hřiště. Umístění závory znemožní vjezdu osobních automobilů a bude přístupný
dopravní obsluze. Důvodem žádosti je bezpečnost našich dětí.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zřízení závory na parcelu č.2135/56, kat. ú. Starý
Šachov
Pro..6, Proti…0, Zdrželi se 0, Omluveni…1
Usnesení č.9 bylo schváleno

10 Žádost občanů-Starý Šachov
Místostarosta obce pan S. Teml přečetl žádost občanů ze Starého Šachova. Žádají o finanční
nebo konzultační pomoc k zabezpečení dostatečného množství vody pro místní obyvatele.
Zastupitel pan Dvořák měl zájem o prohlídku místa a zjištění situace, popřípadě zpracovat návrh,
jak by se problém s nedostatkem vody dal řešit. Zastupitelé berou žádost na vědomí a bude
projednáno na příštím zasedání.

11 Odměny Zastupitelů

Předsedající informoval zastupitele o nařízení vlády č. XXX/2019 Sb. 1 kde dochází k
novelizaci nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků. Dosavadní částky stanovené v příloze nařízení vlády byly
navýšeny o 10 % s účinností od 1. ledna 2020. Většina zastupitelů neprojevilo zájem o
navýšení odměn. Paní Simmerová navrhovala současné odměny snížit. Stejný názor měl
i pan Dvořák.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo výši odměn nemění
Pro..5, Proti…1, Zdrželi se …0 Omluveni……1
Usnesení č.11 bylo schváleno
Diskuze
12 Zvolení zástupce místostarosty v době jeho nepřítomnosti
Z důvodu nemoci starostky obce Marcely Joskové a plánovaného odjezdu místostarosty pana
Temla, požádala zastupitelka paní Valentová o zvolení druhého místostarosty, který bude
vykonávat funkci po dobu jejich nepřítomnosti. Důvodem bylo zachování chodu obecního úřadu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo zvolilo druhého místostarostu
Pro..1, Proti ..4, Zdrželi se ..1, Omluveni…1
Usnesení č.12 nebylo schváleno.

Volná diskuze
Diskuze

Datum : 31.1.2020

Ověřovatelé podpisy…………………………………………………………………………….
Místostarosta……………………………………………………………
Zapisovatel………………………………………………………….

