
   Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov č.7/2021   

                                     ze dne 5.8.2021 

 

Jednání zahájeno v 17.30 hod. 

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

Omluveni : M. Josková 

Ověřovatelé : J. Blažková, J. Matějčková 

Předsedající : J. Dvořák 

Zapisovatel : J. Dvořák 

 

Navržený program : 

1. Směnná smlouva na pozemky s p. Šlamborem 

2. Schválení závěrečného účtu SOB za rok 2020 

3. Příkazní smlouva  - Novoborské dotační centrum 

4. Příkazní smlouva – Eurokom 

Doplnění programu : 

5. Platební terminál na platby poplatků kartou 

6. Úprava odtoku srážkových vod ve Starém Šachově za viaduktem 

7. Vedení cyklotras středem obce 

8. Nákup strojů a zařízení do posilovny 

9. Informace o činnosti obecního úřadu 

10. 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 směnné smlouvy na pozemky s p. Šlamborem 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem směnné smlouvy. Záměr byl již dříve schválen a byl zveřejněn 

na úřední desce. Jedná se především o pozemky okolo dětského hřiště. Směňují se pozemky o 

celkové výměře 512 m2 za stejnou plochu a za stejnou cenu, tedy bez finančního vypořádání. 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo obce Starý Šachov souhlasí s uzavřením směnné smlouvy na dříve uvedené pozemky 

s p. Šlamborem. 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

Bod 2 – závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska 

Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce. Žádné připomínky nebyly podány. 

Návrh usnesení :  

Zastupitelstvo obce Starý Šachov schvaluje závěrečný účet Sdružení obcí Benešovska bez výhrad. 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Před hlasováním o bodech 3 a 4 byli zastupitelé seznámeni s tím, že obec dostala dotaci od SFDI na 

výstavbu chodníku v úseku most – stará škola ve výši 85 procent uznatelných nákladů, a že dalšími 

nutnými kroky je zorganizovat výběrové řízení na dodavatele stavby, a dále zajistit administraci 

celého projektu, aby plně odpovídala platným předpisům a podmínkám poskytovatele dotace. 

Bylo jednáno s několika subjekty, nejvýhodnějším pro zorganizování administrace projektu bylo 

vybráno Novoborské dotační centrum, které už také zajistilo podání žádosti o dotaci na tento projekt. 

Nejvýhodnější nabídku na zpracování výběrového řízení na dodavatele stavby podala firma Eurokom. 

Bod 3 –  schválení příkazní smlouvy na administraci projektu „chodník“ 

Návrh usnesení :  

Zastupitelstvo obce Starý Šachov schvaluje uzavření příkazní smlouvy s Novoborským dotačním 

centrem na zajištění administrace. 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Bod 4 – schválení příkazní smlouvy na provedení výběrového řízení na dodavatele akce „chodník“ 

Návrh usnesení :  Zastupitelstvo obce Starý Šachov schvaluje uzavření příkazní smlouvy s firmou 

Eurokom plus na provedení výběrového řízení. 



 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

Bod 5 – pořízení platebního terminálu na platbu poplatků apod. kartou 

Komerční banka nám nabídla dodání platebního terminálu na rok zdarma, poté za poplatek. 

Vzhledem k malému očekávanému využití a relativně vysokým poplatkům většina zastupitelů tento 

návrh nepodporuje, více doporučuje podpořit platby převodem z účtu. 

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení terminálu. 

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

Pořízení terminálu  nebylo schváleno. 

 

Bod 6 – úprava odtoku srážkových vod ve Starém Šachově za viaduktem 

Místní občané podali stížnost a žádost o pročištění odtoku kanálu povrchových vod. Místo se nachází 

na obecním pozemku 660/1. Po prohlídce bylo navrženo dlouhodobější řešení, než pouhé pročištění, 

které by bylo jen krátkodobým řešením. Bylo provedeno vybagrování odvodňovacího příkopu a jámy 

pro zachycování splavovaného štěrku a zeminy, čímž je zajištěna okamžitá funkce odtokového 

systému. 

Dále je třeba zajistit dlouhodobé trvání funkce, tzn. odvodňovací příkop zatrubnit, a odkalovací jámu 

stabilizovat a upravit pro snadné pravidelné čištění. 

Návrh usnesení :  Zastupitelstvo obce schvaluje záměr dokončení odvedení povrchových vod ve 

Starém Šachově za viaduktem za částku do 35000,- KČ. 

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

Usnesení  č 6 bylo schváleno. 

 

Bod 7 – úprava trasy cyklostezky č. 15, návrh trasy nové cyklostezky č. 3125 

Od p. Landy (www.znacenicyklotras.eu) došla žádost o  vyjádření k vedení cyklotras po místních 

komunikacích středem obce. 

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce souhlasí s vedením cyklotras dle návrhu p. Landy 

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

Usnesení nebylo schváleno. 

Zastupitelé navrhují vést cyklotrasu č. 15 od Františkova po současné trase až k napojení na silnici 

262 ve Starém Šachově u mostu přes Ploučnici. 

Novou trasu č. 3125 od Merboltic navrhují vést po napojení na silnici 262 po této silnici (262) až ke 

křižovatce u bývalé školy. 

http://www.znacenicyklotras.eu/


 

 

Bod 8 – nákup strojů a zařízení do posilovny. 

Zastupitelé byli upozorněni, že se blíží dokončení stavebních prací na úpravě posilovny, a byli vyzváni 

ke spolupráci při výběru potřebného zařízení. 

 

Bod 9 – informace o činnosti OÚ 

- Pomoc po tornádu na Moravě – zakoupili jsme kolečka, lopaty apod. za cca 5000,- KČ a 

odeslali spolu s okolními obcemi do postižené oblasti. Dále jsme odsouhlasili společně 

s ostatními obcemi Sdružení obcí Benešovska zaslání částky 50 000,- KČ z účtu SOB. 

- Proběhla kontrola krizového řízení obce ze strany kraje, týkala se především povodňového 

plánu, dopadla dobře, bez větších připomínek 

- Proběhne úprava příkopu u silnice u domu čp. 61 

- Probíhá oprava obecní cesty na konci St. Šachova k domu čp. 5  navezením asfaltové 

frézované drti 

- Upravujeme internetové stránky obce, snaha o větší přehlednost, přidala se rubrika 

INFORMACE PRO OBČANY. Postupně se budeme snažit zlepšit informovanost občanů. 

- Dostali jsme dotaci na vybavení pro hasiče – helmy, rukavice apod. 

- Byla opravena vrata do staré hasičárny 

- Byla opravena zadní branka na hřbitově 

 

 

Bod 10 - Diskuze  

 

Konec jednání v 18.20 hod. 

 

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

 

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

 

                            Jiřina Matějčková:  …………………………………………… 

 

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


