
Zápis č.5/2020 ze zasedání konané dne 17.6.2020 na obecním úřadě ve Starém Šachově 

Jednání zahájeno: 17:30 hod. 
Konec jednání: 19:10 hod. 
Přítomni: M. Josková, S. Teml, K. Simmerová, J. Matějčková, J. Bartůněk, J.Blažková 
Omluveni: J. Dvořák 
Ověřovatelé: J. Matějčková, J.Bartůněk 
Zapisovatel: M. Josková 
Předsedající: Marcela Josková 
 
Schválení programu: 

1 Nový zastupitel-odměny 
2 Rozpočtové opatření č.2 
3 Zvolení předsedy FV 
4 Závěrečný účet 2019 
5 Účetní závěrka 2019 

6 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 
7 Žádost o sponzorský dar na akci Jawa gang 
8 Žádost o sponzorský dar na nohejbal 
9 Nový program k účetnictví a agendám 
10 Posilovna 
11 Akce léto, podzim, zima 2020 
12 Žádost o odkup pozemků 
13 Žádost na zpomalovací práh ve Starém Šachově 
 Diskuze 
 
Návrh usnesení: Zastupitelé schvalují program zasedání 
Průběh hlasování: Pro………. 6, Proti………0, Zdrželi se………0, Omluveni …….1 
Program byl schválen. 
 
Průběh jednání: 
1  
Předsedající seznámila zastupitele s rezignací paní Štekrtové na mandát zastupitele. Jako náhradník 
za paní Štekrtovou nastupuje paní Jiřina Blažková. Paní Blažková složila slib obce Starý Šachov. 
Předsedající přednesl návrh na odměnu zastupitelů pana Bartůňka a paní Blažkové ve výši 1095Kč. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu členům zastupitelstva ve výši 1095Kč 
Průběh hlasování: Pro………. 6, Proti………0, Zdrželi se………0, Omluveni …….1 
Usnesení č.1 bylo schváleno 
 
2  
Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpoč. opatření č.2/2020. Celé znění je přílohou tohoto 
zápisu. Zvýšení výdajů na odměny zastupitelů o 300tis. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Starý Šachov schvaluje rozpočtové opatření č.2/2020 
Průběh hlasování: Pro………. 6, Proti………0, Zdrželi se………0, Omluveni ……. 1 
Usnesení č.2 bylo schváleno 
 
3  
Z důvodu odstoupení paní Štekrtové   musí být zvolen nový člen KV a předseda FV. Odměna člena KV 
je 1140Kč a předsedy výboru 1760Kč. Odměny se nekumulují s jinou odměnou. Odměny nových 



členů výboru budou náležet od 1.7.2020. Předsedající navrhla na funkci předsedy FV paní K. 
Simmerovou. 
 
a) 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje na funkci předsedy FV zastupitelku paní K. Simmerovou 
Průběh hlasování: Pro………. 5, Proti………0, Zdrželi se………1, Omluveni ……. 1 
Usnesení č.3a bylo schváleno 
 
b)  
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje člena kontrolního výboru zastupitele p. J. Bartůňka 
Průběh hlasování: Pro………. 5, Proti………0, Zdrželi se………1, Omluveni ……. 1 
Usnesení č.3b bylo schváleno. 
 
c) 
 Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje člena finančního výboru paní J. Blažkovou 
Průběh hlasování: Pro………. 5, Proti………0, Zdrželi se………1, Omluveni ……. 1 
Usnesení č.3c bylo schváleno. 
 
4  
Předsedající seznámil zastupitelstvo Starého Šachova se Závěrečným účtem roku 2019 a výsledku 
přezkoumání hospodaření. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Starý Šachov schvaluje Závěrečný účet s výhradou přijalo opatření k 
nápravě zjištěných chyb. 
Výhrady a nápravy jsou součástí tohoto zápisu. 
Průběh hlasování: Pro………. 6, Proti………0, Zdrželi se………0, Omluveni ……. 1 
Usnesení č.4 bylo schváleno 
 
5  
Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku. Předsedající dala hlasovat. 
Návrh usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2019 
Průběh hlasování: Pro………. 6, Proti………0, Zdrželi se………, Omluveni ……. 1 
Usnesení č.5bylo schváleno. 
 
6 

Předsedající seznámila zastupitelstvo s obecně závaznou vyhláškou a dala hlasovat 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Starý Šachov se na svém zasedání dne 17. června 2020 usneslo 
vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním 
poplatku ze psů, ze dne 23. 5. 2011. Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného 

zájmu dnem vyhlášení. 
Průběh hlasování: Pro………. 6, Proti………0, Zdrželi se………0, Omluveni ……. 1 
Usnesení č.6 bylo schváleno. 
 
7  
Na obecní úřad Starý Šachov byla doručena žádost o sponzorský dar na akci Jawa gang 
Jawa gang- dne 25.7.2020 žádost o sponz.dar 4000Kč 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje žádost na akci Jawa gang ve výši 4000Kč 
Průběh hlasování: Pro………. 6, Proti………0, Zdrželi se………0, Omluveni ……. 1 
Usnesení č.7 bylo schváleno.  



 
 
8 
Na obecní úřad Starý Šachov byla doručena žádost o sponzorský dar na akci nohejbal 
Nohejbal – dne 15.8.2020 žádost o sponz.dar 5000Kč 
Po projednání žádosti na nohejbal vznesla zastupitelka K. Simmerová námitku, že tato částka by 
mohla být rozdělena na polovinu a druhou část by mohla obec přispět na jinou akci.  
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje žádost na akci nohejbal ve výši 5000Kč 
Průběh hlasování: Pro………. 5, Proti………1, Zdrželi se………0, Omluveni ……. 1 
Usnesení č.8 bylo schváleno.  
 
 
9  
Starostka obce Starý Šachov informovala zastupitelstvo, že Alis ukončí programátorskou a technickou 

podporu k Účetnictví a Poplatkům KEO-W. Legislativa pro rok 2021 a následující období již bude 

zapracována pouze do produktové řady KEO4. Cenová nabídka k modulu KEO4 účetnictví a poplatky 
jsou součástí tohoto zápisu. 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Starý Šachov souhlasí s cenovou nabídkou od firmy Alis a.s.  
Průběh hlasování: Pro………. 6, Proti………0, Zdrželi se………0, Omluveni ……. 1 
Usnesení č.9 bylo schváleno.  
 
10 
 
Návrh usnesení: Zastupitelé souhlasí se zajištěným spolufinancováním posilovny ve výši 250tis. 
Průběh hlasování: Pro………. 6, Proti………0, Zdrželi se………0, Omluveni ……. 1 
Usnesení č.10 bylo schváleno.  
 
11 
 Zastupitelé obce Starý Šachov projednali program akcí na léto, podzim, zima 2020 
Jawa gang 
25.7.2020 – JAWA GANG 
15.8.2020 – Nohejbal 
Září – Zábava pro dospělé 
Říjen – Stezka odvahy zakončená opékáním buřtů 
Listopad – Sezení s pokročilými 
Prosinec Vánoční strom, Mikuláš, Silvestr 
Datum akce občanům bude upřesněn s dostatečným předstihem. 
 
12  
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí pana XXX o odkup pozemků.čp. 352/1, č.p.352/2,č.p. 
33 
Návrh usnesení: Zo nesouhlasí s prodejem pozemků 
Průběh hlasování: Pro………. 6, Proti………0, Zdrželi se………0, Omluveni ……. 1 
Usnesení č. 12 bylo schváleno 
 
13  
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí od pana XXX ze Starého Šachova. Pan XXX žádá o 
instalaci zpomalovacích retardérů z důvodu bezpečnosti na místní komunikaci. 
Návrh usnesení: ZO schvaluje umístění retardérů ve St. Šachově 
Průběh hlasování: Pro………. 6, Proti………0, Zdrželi se………0, Omluveni ……. 1 
Usnesení č. 13 bylo schváleno 



 
Diskuze 
 
 
Předsedající………………………………. 
Ověřovatelé: Bartůněk………………………………………………. 
                         Matějčková…………………………………… 
Zapisovatel:  Josková………………………………………. 
 
Sepsáno dne : 22.6.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


