Zápis č 6./2020
Ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov konané 10.8.2020 v budově obecního úřadu

Jednání zahájeno: 17:30 hod.
Jednání ukončeno: 18:30 hod.

Přítomni: M. Josková, S. Teml, K. Simmerová, J. Dvořák, J. Matějčková, J. Blažková
Omluveni: J. Bartůněk
Zapisovatel: M. Josková
Ověřovatelé zápisu: S. Teml, J. Blažková
Předsedající: M. Josková
SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu jednání.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.

Retardér ve Starém Šachově – cenová nabídka
Oplechování a výměna okapů – cenová nabídka
Úklid na pronajatém pozemku č. 2131/27.
Diskuze

Průběh hlasování: Pro… 6, Proti… 0, zdrželi se… 0, omluveni… 1
Program byl schválen.
Průběh jednání:
1. Předsedající seznámil zastupitelstvo s cenovou nabídkou od firmy dopravní Značení
Löffelmannu s.r.o., která provede montáž a značení retardérů ve Starém Šachově za částku
25 942,40kč.
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje předložení cenové nabídky na zhotovení retardéru
ve Starém Šachově za částku 25 942,40 Kč.
Průběh hlasování: Pro…4, Proti…0, zdrželi se…2, omluveni…1
Usnesení č.1. bylo schváleno.

2. Předsedající seznámil zastupitelstvo o cenové nabídce na oplechování střechy, oprava
prkenného podhledu a výměně okapů na budoucí posilovně a hasičárně od dodavatele p. S.
Džudži v celkové částce 76 710kč.
Návrh usnesení: zastupitelstvo schvaluje předloženou cenovou nabídku na oplechování, opravu
2prkenného podhledu a výměnu okapu v částce 76 710kč.
Průběh hlasování: Pro…4, Proti…0, zdrželi se… 2, omluveni… 1.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Úklid pozemků č. 2131/27
Předsedající seznámil zastupitelstvo o nepořádku na pronajatém pozemku č. 2131/27, který má
pronajatý SK Starý Šachov. Po diskuzi kdo zaplatí náklady za úklid dal předsedají hlasovat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje, že náklady uhradí nájemce.
Průběh hlasování: Pro…5, proti…0, zdrželi se…1, omluveni…1.
Usnesení č.3 bylo schváleno.

Diskuze:
1) Příspěvek do diskuze od p. Poláka na zpomalení jízdy na místní komunikaci v části obce Starý
Šachov podél řeky Ploučnice. Zastupitelstvo danou situaci prošetří a po dohodě s dopravním
expertem se bude snažit tuto situaci vyřešit
2) Akce podzim, zima:
5.9.2020 – 2 ročník v PING PONGU
21.11.2020 – setkání pokročilých
28.11.2020 – rozsvícení vánočního stromku
5.12.2020 – Mikuláš
3) Předsedající seznámil zastupitelstvo o nenávratném jednorázovém příspěvku od státu jako
kompenzaci bonusu v souvislosti s krizovým opatření s výskytem koronaviru SARS-COV-2 výše
příspěvků činí součin částky na občana – 1250kč x počet obyvatel v obci, celková částka je pro naší
obec 258 750kč.
JEDNÁNÍ BYLO UKONČENO 18:30 HOD.
Předsedající: M. Josková…………………………………..
Ověřovatelé: S. Teml………………………………………..
J. Blažková…………………………………..
Zapisovatel: M. Josková …………………………………..
Sepsáno dne 19.8.2020

