
Zápis č.2 ze zasedání konané dne 20.2.2020 na obecním úřadě ve Starém Šachově 

 

Jednání zahájeno: 17:45 hod. 

Konec jednání: 19:00hod. 

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

Ověřovatelé: D. Štekrtová, J. Dvořák 

Zapisovatel: M. Valentová 

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ 

1. Strategický plán 

2. Dotace-volný čas 

3. Akce 2020 

4. Hřišťátko-nákup nových prvků 

5. XXXXXX-Farma-žádost o prodeji pozemku 

6. Diskuze 

Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují program zasedání 

Pro……7, Proti…..0,Zdrželi se….0, Omluveni….0 

Program byl schválen 

Průběh jednání 

1 Záměr zpracovat Strategický plán byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 17.1.2019. 
Zpracování dokumentu bylo dokončeno v závěru měsíce října 2019. Následně byl dokument předložen 
v rámci veřejného projednání (které se konalo 15.11.2019 od 17 hod) k připomínkování veřejnosti. 
Připomínky bylo možné podat do 24.11.2019. Tuto možnost v daném termínu nikdo neuplatnil. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Starý Šachov po projednání schvaluje Strategický plán rozvoje 
obce Starý Šachov na období 2019 – 2029 

Pro….7, Proti….0, Zdrželi se…..0, Omluveni….0 

Usnesení č.1 bylo schváleno 

 

2 Program obnovy venkova 2020 vyhlásil dotační podmínky- střediska volného času. Maximální výše 
dotace je 250tis. 

Obec má v záměru vybudovat ve sportovním areálu posilovnu, která má sloužit občanům obce. 

Předsedající dala hlasovat. 

Návrh usnesení: Obec Starý Šachov podá žádost o dotaci (program -středisko volného času) 

Pro….7, Proti….0, Zdrželi se…..0, Omluveni….0 



Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

3 Starostka obce seznámila ZO s plánovanými akcemi na rok 2020 

    18.duben        zábava hraje skupina Septima 

    30.duben         čarodějnice 

6.6.                 Dětský den 

Starostka navrhla na červen výlet do zábavného centra Mirakulum-výlet pro děti s rodiči. Park 

Mirakulum se nachází ve středočeských Milovicích. Z obce by byl vypraven autobus. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje zorganizovat výlet do zábavného centra Mirakulum. 

Pro……5, Proti…..0,Zdrželi se….2(J. Dvořák, K. Simmerová), Omluveni….0 

Usnesení č.3 bylo schváleno 

4 Starostka informovala zastupitele o špatným stavu domečku pro děti, který se nachází ve sportovním 

areálu na hřišťátku. V zájmu zdraví a bezpečnosti dětí bude stávající domek odstraněn a nahrazen 

jiným. Starostka předložila několik nabídek herních sestav, které jsou certifikované dle normy EN-1176. 

Po konzultaci a projednání dala starostka hlasovat. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje herní sestavu Weston z cedrového dřeva za 69tis. bez montáže. 

Pro……7, Proti…..0,Zdrželi se….0, Omluveni….0 

Usnesení č.4 bylo schváleno 

5 Na obecní úřad byla doručena žádost od fa. Farma Letní stráň. Pan xxxx žádá o prodej pozemku 

parcela č. 2403/15-pruh o délce 6m , parc. č..2177/2-pruh v délce 1,5m, par.č.2131/17. Zastupitelé 

žádost projednali a odložili na další zasedání. 

6 Diskuze 

 

Ověřovatelé    D. Štekrtová, j. Dvořák……………………………………………………………………………….. 

Zapisovatel           …………………………………………………………………….. 

Starostka ………………………………………………………………………………….. 

Sepsáno dne: 28.2.2020 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


