
     Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov č.6/2021   

                                     ze dne 15.6.2021 

 

Jednání zahájeno v 16.55 hod. 

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

Omluveni : M. Josková 

Ověřovatelé : J. Blažková, S. Teml 

Předsedající : J. Dvořák 

Zapisovatel : J. Dvořák 

 

Navržený program : 

1. Dodatek ke smlouvě na odvoz odpadů s firmou AVE 

2. Volba předsedy kontrolního výboru 

3. Volba člena kontrolního výboru 

4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020 

5. Schválení účetní uzávěrky obce za rok 2020 

6. Žádost o koupi pozemku 660/2 p.Khailová 

7. Žádost o příspěvek – Základní škola Žandov 

8. Žádost o příspěvek na turnaj v nohejbalu 

9. Žádost o neinvestiční dotaci  - Sportovní klub Starý Šachov 

10. Informace o činnosti obecního úřadu 

11. Diskuze 

 

 

Návrh usnesení : Zastupitelé obce Starý Šachov schvalují program zasedání. 

Průběh hlasování :  Pro      6    , Proti    0   , Zdrželi se hlasování     0      , Omluveni   1 

Program byl schválen. 

 

 

 



Bod 1 – schválení dodatku smlouvy na odvoz odpadků s firmou AVE 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem dodatku smlouvy na odvoz odpadků, kde se mírně navyšují 

ceny některých položek.  

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Starý Šachov souhlasí s uzavřením Dodatku č. 19 ke smlouvě o zneškodňování 

komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Starý Šachov číslo: 049/VJ/02 ze dne 

11.10.2001 

Průběh hlasování :  Pro      6    , Proti    0   , Zdrželi se hlasování     0     , Omluveni   1 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

Bod 2 – volba předsedy kontrolního výboru 

Po zvolení J. Dvořáka starostou obce, který byl dosavadním předsedou kontrolního výboru, je třeba 

zvolit nového předsedu kontrolního výboru. 

Byla navržena p. Jiřina Matějčková. 

Návrh usnesení :  

Zastupitelstvo obce Starý Šachov volí p. Jiřinu Matějčkovou do funkce předsedy kontrolního výboru. 

Průběh hlasování :  Pro     5,   Proti    0   , Zdrželi se hlasování     1    , Omluveni   1 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Bod 3 –  volba člena kontrolního výboru. 

Je třeba doplnit člena kontrolního výboru, výbor musí mít min. 3 členy. 

Byla navržena paní Jiřina Blažková. 

Návrh usnesení :  

Zastupitelstvo obce Starý Šachov volí p. Jiřinu Blažkovou do funkce člena kontrolního výboru. 

Průběh hlasování :  Pro     5,   Proti    0   , Zdrželi se hlasování     1    , Omluveni   1 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Bod 4 – schválení závěrečného účtu obce za rok 2020 

Závěrečný účet byl dle zákona zveřejněn na úřední desce obce. Nebyly vzneseny žádné námitky. 

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad. 

Průběh hlasování :  Pro      6    , Proti    0   , Zdrželi se hlasování     0     , Omluveni   1 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 



 

Bod 5 – schválení účetní uzávěrky za rok 2020 

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku obce za rok 2020. 

Průběh hlasování :  Pro      6    , Proti    0   , Zdrželi se hlasování     0     , Omluveni   1 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

Bod 6 – žádost o koupi pozemku 660/2 ve Starém Šachově 

26.5.2021 podala paní Khailová žádost o koupi pozemkové parcely 660/2. 

Záměr prodeje byl dle zákona zveřejněn na úřední desce. Nebyly podány žádné připomínky. 

Návrh usnesení :  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku 660/2 paní Khailové. 

Průběh hlasování :  Pro      6   , Proti    0   , Zdrželi se hlasování     0    , Omluveni   1 

Usnesení  č 6 bylo schváleno. 

 

Bod 7 – příspěvek Základní škole Žandov 

Dne 1.6.2021 podala ředitelka Základní a mateřské školy Žandov žádost o finanční dar 5000,- KČ na 

zvelebení venkovní učebny – pořízení ohniště pro konání komunitního kruhu.  

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního daru 5000,- KČ Základní a 

mateřské škole Žandov. 

Průběh hlasování :  Pro      6    , Proti    0   , Zdrželi se hlasování      0   , Omluveni   1 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

Bod 8 – žádost p. Brože o příspěvek na nohejbalový turnaj. 

10.6.2021 došla žádost p. Brože o finanční příspěvek na konání nohejbalového turnaje 28.8.2021. 

Byl podán návrh na poskytnutí příspěvku ve výši 4000,- KČ, potom ve výši 3000,- KČ, dále ve výši 

2000,- KČ. Pro všechny návrhy byl výsledek hlasování stejný : 

Průběh hlasování :  Pro      3    , Proti    0   , Zdrželi se hlasování    3     , Omluveni   1 

Žádost p. Brože o příspěvek na nohejbalový turnaj nebyla schválena 

 

Bod 9 – žádost o neinvestiční dotaci – Sportovní klub Starý Šachov 

Dne 15.6.2021 byla přijata žádost Sportovního klubu Starý Šachov o neinvestiční dotaci ve výši 

30 000,- KČ. 



Před hlasováním vzali zastupitelé na vědomí neochotu vedení Sportovního klubu upravit nájemní 

smlouvu na hřiště a klubovnu podle reálného stavu a podle vůle zastupitelů, kdy byl na zasedání  

zastupitelstva 18.2.2021 odsouhlasen dodatek nájemní smlouvy na hřiště a klubovnu. 

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace 30 000,- KČ 

Sportovnímu klubu Starý Šachov. 

Průběh hlasování :  Pro      1   , Proti    0   , Zdrželi se hlasování      5   , Omluveni   1 

Žádost o dotaci Sportovnímu klubu nebyla schválena. 

 

 

Bod 10 – informace o činnosti OÚ 

Zastupitelé byli informováni o průběhu auditu hospodaření obce ze strany Ústeckého kraje, o 

problémech s veřejným osvětlením, o směně pozemků s p. Šlamborem, o dotaci na obnovu zvoničky, 

o dotaci na modernizaci klubovny. 

 

Diskuze  

 

Konec jednání v 17.50 hod. 

 

Předsedající :      Jindřich Dvořák : …………………………………………. 

 

Ověřovatelé :        Jiřina Blažková: …………………………………………. 

 

                                 Stanislav Teml:  …………………………………………… 

 

Zapisovatel :        Jindřich Dvořák : …………………………………………. 


