Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov č.5/2021
ze dne 11.5.2021
Jednání zahájeno v 16.53 hod.
Přítomni : J. Dvořák, S. Teml, K. Simmerová, J. Matějčková, J.Bartůněk, J. Blažková
Omluveni : M. Josková
Ověřovatelé : J. Matějčková, J. Bartůňek
Předsedající : S. Teml
Zapisovatel : S. Teml

Schválení programu :
1. Pronájem pozemku 2131/62
2. Žádost – úprava rychlosti na silnici 262
3. Žádost – nepovolená stavba p.č. 2073/4
4. Demolice Starý Šachov 14
5. Dodatek smlouvy č. 19 – smlouva o odpadech
6. Úprava retardéru ve Starém Šachově
7. Okna do posilovny
8. Žádost o umístění kiosku
9. Přípojka NN na p.p 205/3
10. Volba starosty
11. Diskuze

Návrh usnesení : Zastupitelé obce Starý Šachov schvalují program zasedání.
Průběh hlasování : Pro
Program byl schválen.

6 , Proti 0 , Zdrželi se hlasování

0

, Omluveni 1

Bod 1 – pronájem části pozemku 2131/62
Zastupitelé byli seznámeni se záměrem pronájmu části pozemku panu Kühnlovi, Starý Šachov 70.
Část pozemku má rozměry 16 x 6m - cca 95 m2 a je přilehlá k pozemku p. Kühnla. Za pronajímaným
pozemkem zůstane průchodná cesta zadem k dětskému hřišti
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Starý Šachov souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku 2131/62
s panem Kuhnlem za cenu 1 KČ ročně, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

Průběh hlasování : Pro

6 , Proti 0 , Zdrželi se hlasování

0

, Omluveni 1

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Bod 2 – úprava rychlosti na silnici u p. Kratochvíla
Na žádost p. Kratochvíla byla projednána možnost úpravy povolené rychlosti na silnici 262.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Starý Šachov schvaluje navrhnout dopravnímu odboru Magistrátu města Děčína
omezení rychlosti posunutím dopravní značky „začátek obce“ před dům p. Kratochvíla (Malý Šachov
8) popř. osazením dopravní značky omezující rychlost na 70 km/h
Průběh hlasování : Pro

6, Proti 0 , Zdrželi se hlasování

0 , Omluveni 1

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Bod 3 – vyjádření k nepovolené stavbě (na žádost p. Kratochvíla)
Zastupitelé se shodli na tom, že řešení tohoto problému není v kompetenci zastupitelstva a odkazuje
žadatele na stavební úřad Benešov n.Pl.

Bod 4 – demolice Starý Šachov 14
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Starý Šachov souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska s demolicí.
Průběh hlasování : Pro

6 , Proti 0 , Zdrželi se hlasování

0

, Omluveni 1

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod 5 – dodatek smlouvy s AVE – nové ceny za likvidaci odpadů.
Zastupitelstvo odkládá projednání dodatku smlouvy po důkladném seznámení se s navýšením cen
oproti dosavadnímu stavu.

Bod 6 – úprava retardéru za viaduktem ve Starém Šachově
ZO projednalo návrh p. Otavy na úpravu retardéru. Současný retardér cyklisté objíždějí a příliš rychle
vjíždějí do následující zatáčky, čímž mohou způsobit nebezpečné dopravní situace. Oproti tomu
místní obyvatelé nemají díky retardéru v zimních měsících možnost se více rozjet s autem na kluzké
cestě a mají pak potíže vyjet do kopce.
Návrh usnesení :
ZO schvaluje výměnu retardéru za jiný, širší a bez boulí.
Průběh hlasování : Pro

2 , Proti 0 , Zdrželi se hlasování

4 , Omluveni 1

Usnesení nebylo schváleno.

Bod 7 – okna do posilovny
Návrh usnesení :
ZO schvaluje zadat dodávku a montáž firmě Milan Suchý, OKNACL
Průběh hlasování : Pro

5 , Proti 0 , Zdrželi se hlasování

1 , Omluveni 1

Usnesení č. 7 bylo schváleno

Bod 8 – žádost pana Bartůňka o umístění kiosku
Žádost byla prodiskutována a odložena.

Bod 9 – žádost o souhlas s vybudováním přípojky NN na p.p. 205/3
Zastupitelé nesouhlasí s překopáním obecní cesty a navrhnou firmě provést vedení pod cestou
podvrtem. Dále je třeba upozornit firmu na možnost záplav a tedy dostatečně vysoké umístění
ukončení kabelu.

Bod 10 – volba starosty.
Zastupitelstvu obce Starý Šachov byla doručena rezignace dosavadní starostky p. Marcely Joskové, ke
dni 30.4.2021. Z tohoto důvodu byla zařazena do programu volba nového starosty.
Do funkce starosty byl navržen zastupitel Jindřich Dvořák.
Návrh usnesení : ZO volí do funkce starosty Jindřicha Dvořáka. Pro výkon funkce bude dlouhodobě
neuvolněn, s odměnou ve výši 20 000,- KČ měsíčně.
Průběh hlasování : Pro

5 , Proti 0 , Zdrželi se hlasování

Usnesení č. 10 bylo schváleno

Diskuze

1 , Omluveni 1

Konec jednání v 18.00 hod.

Předsedající :

Stanislav Teml : ………………………………………….

Ověřovatelé : Jiřina Matějčková : ………………………………………….

Jaroslav Bartůněk ……………………………………………

Zapisovatel :

Stanislav Teml : ………………………………………….

