
Zápis č 8./2020 

Ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov konané 16.11..2020 v budově obecního úřadu 

 

Jednání zahájeno: 18:15. hod. 

Jednání ukončeno: 19.30 hod. 

 

Přítomni: M. Josková, S. Teml, K. Simmerová, J. Dvořák, J. Matějčková, J. Blažková, J. Bartůněk 

Zapisovatel: M. Josková  

Ověřovatelé zápisu: S. Teml, J. Dvořák 

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. Návrh na rozpočet  2021 

2. Směrnice k rozpočtovému opatření 

3. Rozpočtová změna č. 4 

4. Pravomoc starosty na úpravu rozpočtu na konci kalendářního roku 2020 

5. Žádost o vydání stanoviska 

6. Diskuze 

Průběh hlasování: Pro… 7, Proti… 0, zdrželi se… 0, 

Program byl schválen. 

 

1 ) Návrh rozpočtu na rok 2021 

Zastupitelstvo obce se shodli v návrzích na rozpočet 2021: oprava obecního majetku, renovace 

parčíku před obchodem, částečná oprava místních komunikací,  

 

2 ) Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s úpravou směrnice k rozpočtovému hospodaření. 

Úprava bude součástí zápisu. 

    V bodě 4 .1.2 bude odstraněn datum a bod 4 .2.3 bude taktéž bez datumů. 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu směrnice. 

Průběh hlasování: Pro…….7, Proti………0, zdrželi se……..0 

Usnesení č.2. bylo schváleno. 

 

3.Předsedající seznámil zastupitelstvo s rozpočtovou změnou č. 4 ,které je součástí zápisu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou rozpočtovou změnou č. 4 

 Průběh hlasování: Pro…7, Proti…0, zdrželi se…0 

  Usnesení č.3. bylo schváleno.  

 

4 ) Předsedající přednesl návrh na pravomoc starosty – úpravu rozpočtu na konci kalendářního roku 

2020. ZO byli seznámeni s touto pravomocí již minulý rok a dal hlasovat. 

Návrh usnesení: Schválení pravomoci starosty na úpravu rozpočtu 2020. 

Průběh hlasování: Pro……7, Proti…..0, zdrželi se…….0 

   Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 5)       Projednání pátého bodu v programu zasedání . 

1.  Předsedající seznámil zastupitelstvo o vydání stanoviska ke stavebnímu povolení s 

umistěním bourárny a masné výroby na st. P. č. 376   a p. p. š.2127/10 a p. p. č. 

2403/8k.ú.Malý Šachov . 

        2.    Vyjádření k nové ČOV na p. p. č.2127/10  z které povede přepad fekálií do kanalizace v areálu 

a poté na pozemek obce    

Návrh usnesení:č 1. ZO schvaluje umístění bourárny a masné výroby na st. p. č. 376 a p. p. č.2127/10 

a p. p. č. 2403/8 k. ú. Malý Šachov. 

Průběh hlasování: Pro…7, proti…0, zdrželi se…0 

   Usnesení č.5 část 1  bylo schváleno. 

   Návrh usnesení:č 2. ZO schvaluje vybudovaní nové ČOV a přepadu, z kterého povedou fekálie na 

pozemek obce. 

Průběh hlasování: Pro……..0, Proti……7, zdrželi se…….0 

Usnesení č 5 část 2 bylo schváleno. 

 

6) Diskuze: S ohledem na  zdraví občanů se sezení s pokročilými odkládá na jaro 2021 a vánoční akce 

budou zrušeny.  

Zastupitelstvo obce se rozhodlo místo mikulášské nadílky na hřišti, dát každému dítěti do 14 let 

mikulášský balíček .  



 

 

 JEDNÁNÍ BYLO UKONČENO 19:30 HOD. 

Předsedající: M. Josková………………………………….. 

Ověřovatelé: J. Dvořák…………………………………….. 

                        S.Teml………………………………….. 

Zapisovatel: M. Josková …………………………………. 

.  

Sepsáno dne 21.11.2020 


