Zápis č.1/2021 ze zasedání konané dne 14.1.2021 na obecním úřadě ve Starém Šachově
Jednání zahájeno: 16:30 hod.
Přítomni: S. Teml, J. Dvořák, K. Simmerová, J. Matějčková, J. Bartůněk
Omluveni: M. Josková, J. Blažková
Ověřovatelé: J. Dvořák, J. Matějčková
Zapisovatel: S. Teml
Předsedající: S. Teml

Schválení programu:
1 Podání žádosti o poskytnutí příspěvku na akci,, Starý Šachov-komunikace pro pěší podél
II/262‘‘
2 Podání žádosti o dotaci z programu ,,Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na
akci,, Obnova zvoničky ve Starém Šachově‘‘
3 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost SK Starý Šachov na činnost pro rok 2021
4 Žádost o odkup pozemků
Doplnění programu:
5 Jednací řád-změna v jednacím řádu
Diskuze
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Starý Šachov schvalují program zasedání
Průběh hlasování: Pro…5, Proti…0, Zdrželi se…0, Omluveni …2
Program byl schválen.
Průběh jednání:
1
Obec Starý Šachov v průběhu roce 2020 zajistila zpracování projektové dokumentace a vydání
stavebního povolení na realizaci akce „Starý Šachov – komunikace pro pěší podél II/262“. V rámci
této akce je vyprojektována nejen výstavba chodníku o délce 199 metrů, ale i výstavba záporové zdi,
bez jejíž realizace není možno stavbu chodníku realizovat.
Na realizaci této akce je plánováno podat žádost o poskytnutí příspěvku ve výši 85% z celkových
uznatelných nákladů akce z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové rozpočtové
náklady akce včetně DPH jsou 7.614.522,- Kč, z čehož příspěvek 85% je 6.472.343 Kč a povinná
spoluúčast obce činí 1.142.178 Kč.
Zde je nutno uvést, že při procesu posuzování podané žádosti o příspěvek ze strany Státního fondu
dopravní infrastruktury může dojít k zařazení některých nákladů akce do neuznatelných nákladů, kdy
na neuznatelné náklady následně není poskytován příspěvek.
V dotačních pravidelech Státního fondu dopravní infrastrkturty je uvedeno, že neuznatelným
nákladem, na který nelze poskytnout příspěvek, jsou opěrné zdi s vyjímkou opěrných zdí, které slouží
ke statickému zajištění stavby chodníku a bez kterých by stavba chodníku nemohla být realizována,
případně zdi zárubní, zabezpečující terénní nerovnost umístěnou nad tělesem chodníku.
Žádosti o poskytnutí příspěvku se podávají v termínu do pátku 29.1. 2021, a to v písemné podobě
v sídle Státního fondu dopravní infrastruktury v Praze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Šachov schvaluje podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury pro rok 2021 ve výši 85% z celkových uznatelných nákladů akce „Starý
Šachov – komunikace pro pěší podél II/262“
Průběh hlasování: Pro…5, Proti…0, Zdrželi se…0, Omluveni …2
Usnesení č.1 bylo schváleno

2
Obec Starý Šachov dlouhodobě plánuje obnovit všechny památky, které se nachází na území obce.
Mezi tyto památky patří i zvoniča v blízkosti obecního úřadu. Zvonička se nachází v blízkosti
komunikace spojující Starý Šachov a Merboltice a denně kolem ní projede desítky řidičů.Na obnovu
znovičky obce plánuje podat žádost o dotaci z dotačního programu 129 660 Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků. Celkové náklady včetně DPH jsou předpokládány ve výši 285.000 Kč,
z čehož dotace 70% je 199.500 Kč a vlastní spoluúčast obce je 85.500 Kč. Podávání žádostí o dotace
prostřednictvím aplikace RISPF bude zahájeno 1.2. 2020 v 00:01 hod.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Šachov schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 199.500,- Kč z dotačního
programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na akci „Obnova zvoničky ve
Starém Šachově“
Průběh hlasování: Pro…5, Proti…0, Zdrželi se…0, Omluveni …2
Usnesení č.2 bylo schváleno
3
SK Starý Šachov-klub fotbalistů podal na obecní úřad žádost o neinvestiční dotaci na činnost pro rok
2021. Sportovní klub žádá o dotaci ve výši 50tis Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Starý Šachov odkládá žádost na další zasedání
Průběh hlasování: Pro…4, Proti…1, Zdrželi se…0, Omluveni …2
Usnesení č.3 bylo schváleno
Paní K. Simmerová opustila zasedání.
4
Na obecní úřad byla doručena žádost zastupitele pana Bartůňka, který má zájem o odkup obecních
pozemků. Předsedající informoval zastupitele o této žádosti a bude vyvěšen záměr na prodej
pozemků.
5
Minulý rok na jaře 22.4.2020 byla zastupitelstvem schválena úprava jednacího řádu. Zastupitelstvu
obce Starý Šachov bylo krajským úřadem doporučeno, aby byl zápis z jednání více transparentní.
Změna v jednacím řádu se týká hlasování. V zápise bude jmenovitě zapsáno jméno každého
zastupitele, jak pro daný bod hlasoval.
Odloženo na další zasedání
Diskuze
Konec jednání: 17:25

Předsedající S. Teml…………………………
Ověřovatelé J. Dvořák……………………………….
J. Matějčková……………………….
Zapisovatel: S. Teml……………………………..

