
Zápis ze zasedání 2/2021 ze dne 18.2.2021 
 
 
Jednání zahájeno: 16:20 hod. 
Přítomni: S. Teml, J. Dvořák, K. Simmerová, J. Blažková, J. Matějčková, J. Bartůněk 
Omluveni: M. Josková 
Ověřovatelé: J. Dvořák, K. Simmerová 
Zapisovatel: S.Teml 
Předsedající: S.Teml 
 
Schválení programu: 
1 Příkazní smlouvy  na zvoničku a chodník II/262 
2 Prodej části pozemku p.č. 660/1 a části pozemku p.č. 329/1 
3 Oprava komunikace č.662 
4 Žádost firmy STREJDANET  na vytvoření optického kabelu v obci 
5 Smlouva o nájmu nebytových prostor 
6 Jednací řád  
7 Žádost o dotaci SK Starý Šachov 
 Diskuze 
 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Starý Šachov schvalují program zasedání 
Průběh hlasování: Pro…6, Proti…0, Zdrželi se…0, Omluveni …1 
Program byl schválen. 
 
Průběh jednání: 
 
1 Předsedající předložil zastupitelům příkazní smlouvy na obnovu zvoničky a komunikace pro pěší. 
Novoborské dotační centrum zajistilo podání žádostí na poskytnutí příspěvku. Příkazní smlouvy jsou 
přílohou zápisu. 
 
Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Starý Šachov schvaluje příkazní smlouvy na Obnovu zvoničky a realizaci projektu 

Komunikaci pro pěší podél II/262 

Průběh hlasování: Pro…6, Proti…0, Zdrželi se…0, Omluveni …1 
Program č.1 byl schválen 
 
2 
 Zastupitelstvo obce Starý Šachov projednalo záměr prodeje části obecního pozemku par.č. 660/1 
katastr.úz. Starý Šachov a části pozemku parc.č.329/1. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce 
25.1.2021 a stažen 9.2.2021. Na obecní úřad byly doručeny 2 žádosti na odkup těchto pozemků, 
které jsou přílohou zápisu 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Starý Šachov schvaluje záměr prodeje části pozemku par.č. 660/1 o výměře cca  
122 m2 ,katastr.úz. Starý Šachov a části pozemku parc.č.329/1 o výměře cca  489  m2 panu 

Bartůňkovi.  Prodávané části obou pozemků jsou zakresleny na mapce, která je přílohou tohoto zápisu. 

Průběh hlasování: Pro…5 , Proti…0, Zdrželi se…1, Omluveni ……. 1 
Usnesení č.2 bylo schváleno 
 
3  



Předsedající seznámil zastupitelstvo se žádostí o přijetí opatření ke stavu komunikace č.662 a to 
v části od domu č.p.5 až ke komunikaci parc.č. 660/1. Žádost byla doručena na obecní úřad dne 
1.2.2021. Byl vznesen návrh na zjištění stavu komunikace a kalkulace nákladů na stavební úpravy. 
 
Návrh usnesení: 
Projednání žádosti se odkládá a bude projednáno, až po zjištění stavu a kalkulace stavebních nákladů 
na opravu komunikace. 
Průběh hlasování: Pro…6, Proti…0, Zdrželi se…0, Omluveni ……. 1 
Usnesení č.3 bylo schváleno. 
 
4 
 Předsedající seznámil ZO o záměru firmy STREJDANET vést optický kabel na obecních pozemcích 
Starého Šachova. 
 
Návrh usnesení: ZO vydává souhlasné stanovisko k záměru realizace optického sdělovacího vedení 
společnosti Strejda.Net s.r.o. v částech spadajících do správy obce Starý Šachov. 
Průběh hlasování: Pro…6, Proti…0, Zdrželi se…0, Omluveni…1 
Usnesení č.4 bylo schváleno 
 
5  
Nebytové prostory-Hřiště 
 
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek smlouvy č.1/2021 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor. 
Navrhovaný text dodatku smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 
Průběh hlasování: Pro…5, Proti…1, Zdrželi se…0, Omluveni…1 
Usnesení č.5 bylo schváleno 
 
 
6 Jednací řád  
 
Byly podány dva návrhy na změnu jednacího řádu. 
Návrh č. 1 – uvádět do zápisů z jednání zastupitelstva vždy jmenovitě, jak kdo hlasoval. 
Průběh hlasování: Pro…2, Proti…4, Zdrželi se…0, Omluveni ……. 1 
Návrh č.1 nebyl schválen. 
 
Návrh č. 2 : 
čl.4 odst.3 doplnit novou větu: Materiály k jednání je také možno zaslat zastupitelům e-mailem. 

čl. 11 – navržené nové znění odstavců 4 a 5 : 

4. Pracovní verze zápisu bude vyhotovena neprodleně, a co nejdříve odeslána e-mailem 

ověřovatelům i všem ostatním zastupitelům ke kontrole.  Po zapracování případných připomínek 

bude zápis zhotoven v papírové formě a do 10 dnů od skončení zasedání bude podepsán starostou 

nebo místostarostou a ověřovateli. Poté bude uložen na obecním úřadu k nahlédnutí, a také 

uveřejněn na internetových stránkách obce. 

5. Nedojde-li k dohodě o zapracování námitek zastupitele proti zápisu, rozhodne o nich nejbližší 

zasedání zastupitelstva obce. 

 
 



Návrh usnesení:  ZO schvaluje změnu jednacího řádu v článku 4 a 11 dle výše uvedeného návrhu. 
Bude vytištěn a na internetových stránkách obce zveřejněn nový jednací řád. 
Průběh hlasování: Pro……6, Proti…0, Zdrželi se……0, Omluveni ……. 1 
Usnesení č.6 bylo schváleno. 
 
 
 7   
Zastupitelstvo projednalo poskytnutí neinvestiční dotace na činnost SK Starý Šachov a předsedající 
dal hlasovat 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Starý Šachov schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na činnost pro rok 2021 ve 
výši 50000.Kč 
Průběh hlasování: Pro…0, Proti…0, Zdrželi se…6, Omluveni ……. 1 
Usnesení č.7 nebylo schváleno 
 
Diskuze 
 
Inventura majetku 
Identifikační štítky 
Posypový kontejner- umístění -Starý Šachov 
 
 
Konec jednání:17:15 hod. 
 
 
 
Předsedající S. Teml…………………………………. 
 
Ověřovatelé J. Dvořák………………………………. 
 
                       K. Simmerová………………………. 
 
Zapisovatel: S. Teml…………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


