
Zápis č.3 ze zasedání konané dne 22.4.2020 na obecním úřadě ve Starém Šachově 

 

Jednání zahájeno: 17:45 hod. 
Konec jednání: 19:40 hod. 
Přítomni: S. Teml, J. Dvořák, K. Simmerová, D. Štekrtová, J. Matějčková, M. Valentová, 
                  M. Josková 
Ověřovatelé: J. Matějčková, K. Simmerová 
Zapisovatel: M. Valentová 
Předsedající: Marcela Josková 
 
Schválení programu: 

1 Rozpočtové opatření č.1 
2 Pasport osvětlení 
3 Mas Labské skály 
4 Návrhy na posilovnu 
5 Inventarizace-vyřazení drobného majetku 
6 Střednědobý výhled 
7 Farma-žádost o prodej pozemků 
8 Darovací smlouva k nemovitým věcem 
9 Jednací řád 
Diskuze 
 
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují program zasedání 
Pro………. 7, Proti………0, Zdrželi se………0, Omluveni …….0 
Program byl schválen. 
 
Průběh jednání: 
1 Zastupitelstvo obce Starý Šachov bylo seznámeno s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2020. Celé 
znění rozpočtového opatření č. 1/2020 je přílohou zápisu.  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí rozpočtového opatření č. 1/2020. 
Průběh hlasování: Pro………. 7, Proti………0, Zdrželi se………0, Omluveni …….0 
Usnesení č.1 bylo schváleno 
 
2 Předsedající informovala zastupitele o potřebě nechat zpracovat pasport osvětlení. Obecní úřad 
Starý Šachov obdržel nabídku od firmy elektro-osvětlení Elos. Cena za zpracování pasportu je cca 
39000,-Kč. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Starý Šachov schvaluje vypracování pasportu osvětlení. 
Průběh hlasování: Pro………. 7, Proti………0, Zdrželi se………0, Omluveni ……. 0 
Usnesení č.2 bylo schváleno 
Návrh usnesení: Pasport osvětlení zpracuje firma elektro-osvětlení-Elos 
Průběh hlasování: Pro………. 6, Proti………0, Zdrželi se………1, Omluveni ……. 0 
Usnesení č.2a bylo schváleno 
 
3 Na obecní úřad byla doručena od MAS Labské skály žádost o schválení návrhu usnesení. 
Předsedající dala hlasovat. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Starý Šachov souhlasí se zahrnutím území obce Starý Šachov do 
územní působnosti místního partnerství MAS Labské skály z.s.  a s přípravou SCLLD-Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje na svém území pro období 2021-2027.  
Průběh hlasování: Pro………. 7, Proti………0, Zdrželi se………0, Omluveni ……. 0 



Usnesení č.3 bylo schváleno 
 
4 Posilovna-odloženo na následující zasedání 
 
 
5 V lednu proběhla na obecním úřadě inventarizace majetku. Zastupitelům obce Starý Šachov byl 
předložen seznam drobného majetku k vyřazení. Jednalo se zejména o staré psací stroje atd. Seznam 
je přílohou tohoto zápisu. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Starý Šachov souhlasí s vyřazením majetku dle předloženého 
seznamu. 
Průběh hlasování: Pro………. 7, Proti………0, Zdrželi se………0, Omluveni ……. 0 
Usnesení č.5 bylo schváleno 
 
6 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce 2020–2022 byl zveřejněn na úřední desce od 
20.2.2020 do 10.3. 2020 bez vznesených připomínek. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Starý Šachov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce 
2020–2022 
Průběh hlasování: Pro………. 7, Proti………0, Zdrželi se………0, Omluveni ……. 0 
Usnesení č.6 bylo schváleno.  
 
7 Starostka obce Starý Šachov seznámila zastupitele o jednání s panem Ing. XXX, který má zájem o 
odkup, případný pronájem nebo výměnu pozemků. Pan Ing. XXX má investiční záměr se zřízením 
maloobchodní prodejny v prostorách starého kravína, rekonstrukce bývalé masné výroby-objekt na 
st. p. č. 376, budoucí prodejna v objektu starého kravína-na st. p. č. 300/2. 
 p. č. 2131/17, pronájem, případně výměnu za jiný pozemek, 
pronájem pruhu pozemku o šířce aspoň 1 m z p.č. 2177/2  
pronájem parcely č. 2403/15 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Starý Šachov souhlasí se zveřejněním záměru o pronájmu pozemků 
Průběh hlasování: Pro………. 6, Proti………0, Zdrželi se………1, Omluveni ……. 0 
Usnesení č.7 bylo schváleno.  
 
8 Starostka obce Starý Šachov seznámila zastupitelé obce s darovací smlouvou k nemovitým věcem. 
Účastníci smlouvy jsou obec Starý Šachov a pan XXX. Předmětem daru je pozemek č.p.2149/9 o 
výměře 76m². Pozemek je součást plánované stavby opěrné zdi, která bude sloužit k výstavbě 
chodníku. 
Návrh usnesení: Zastupitelé souhlasí a pověřují starostku obce Marcelu Joskovou k podpisu darovací 
smlouvy. 
Průběh hlasování: Pro………. 7, Proti………0, Zdrželi se………0, Omluveni ……. 0 
Usnesení č.8 bylo schváleno.  
 
9 Jednací řád pan J. Dvořák podal námitku k zápisu č.2. V zápise byla uveřejněna jména hlasujících 
zastupitelů v usnesení č.3, kteří se zdrželi hlasování. Dle jednacího řádu se jména hlasujících zapisují 
na požádání zastupitelů. Pan J. Dvořák žádá o nápravu. Náprava bude učiněna dne 23.4.2020. 
Starostka obce Starý Šachov připraví na další zasedání nový jednací řád, který bude projednán. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Starý Šachov souhlasí s vypracováním nového jednacího řádu. 
Průběh hlasování: Pro………. 7, Proti………0, Zdrželi se………0, Omluveni ……. 0 
Usnesení č.9 bylo schváleno 
 
 
 
 



Diskuze 
 
 
 
 
 
Starostka Marcela Josková ……………………………………….. 
 
Ověřovatelé zápisu: Květoslava Simmerová…………………………………………………………. 
 
                                     Jiřina Matějčková…………………………………………………………………. 
 
Zapisovatel M. Valentová…………………………………………. 
 
Sepsáno dne 25.4.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


