
    Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov č.10/2021   

                                     ze dne 23.11.2021 

 

Jednání zahájeno v 17.00 hod. 

Přítomni : J. Dvořák, K. Simmerová, J. Matějčková, J. Valenta, M. Žiak 

Omluveni :  J. Blažková, M. Josková 

Ověřovatelé : J. Matějčková, J. Valenta 

Předsedající : J. Dvořák 

Zapisovatel : J. Dvořák 

 

Navržený program : 

1. Uvedení nového zastupitele 
2. Volba nového člena kontrolního výboru 
3. Rozpočtové opatření č.5 
4. Výběrové řízení chodník - info 
5. Směrnice OÚ - info 
6. Rozpočet obce na rok 2022 - info 
7. Smlouva na zimní údržbu obecních komunikací 
8. Nová přípojka NN do statku – souhlas + schválení budoucí smlouvy 
9. Schválení Dohody o poskytnutí příspěvku na modernizaci klubovny 
10. Informace o činnosti OÚ, diskuze 

 

 

Návrh usnesení : Zastupitelé obce Starý Šachov schvalují program zasedání. 

Průběh hlasování :  Pro      5    , Proti    0   , Zdrželi se hlasování     0      , Omluveni   2 

Program byl schválen. 

 

 

 

Bod 1 – uvedení nového zastupitele 
 
Po odchodu p. Jaroslava Bartůňka  nastupuje do funkce p. Martin Žiak. Ten zde složil slib zastupitele a 
stává se novým zastupitelem. 
 

 

 



Bod 2 – volba nového člena kontrolního výboru 

 Po odchodu p. Bartůňka je třeba zvolit nového člena kontrolního výboru. 

Jako první byl podán návrh, aby byl zvolen p. Martin Žiak. 

Návrh usnesení: Novým členem kontrolního výboru se stává p. Martin Žiak. 

Průběh hlasování :  Pro   5,     Proti    0   , Zdrželi se hlasování     0   , Omluveni   2 

Usnesení č.1 bylo schváleno. 
 
Bod 3 - Rozpočtové opatření č. 5/2021 
 
Zastupitelé byli předem seznámeni s obsahem návrhu Rozpočtového opatření č. 5/2021 

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021 

 

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

 

Bod 4 – výběrové řízení na dodavatele stavby „Starý Šachov – komunikace pro pěší 

podél II/262“, 

Zastupitelé byli seznámeni s probíhajícím vyhodnocováním výběrového řízení na zhotovitele stavby. 

Další zasedání hodnotící komise bude 3.12.2021 

 

Bod 5 – směrnice obecního úřadu 

Zastupitelé byli informováni o probíhající přípravě nových směrnic, které budou platné od 1.1.2022. 

 

Bod 6 – rozpočet obce na rok 2022 

Zastupitelé byli seznámeni s připraveným návrhem rozpočtu. Nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Návrh rozpočtu tedy bude zveřejněn na úřední desce. 

 

Bod 7 – smlouva s p. Šlamborem na zimní protahování místních komunikací 

Zastupitelé byli předem seznámeni s návrhem smlouvy. 

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na zimní protahování místních 
komunikací s p. Šlamborem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy 

 

Průběh hlasování :  Pro      5   , Proti    0   , Zdrželi se hlasování     0     , Omluveni   2 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 



 

Bod 8 – nová přípojka elektřiny NN do statku  

Zastupitelé byli předem seznámeni s projektovou dokumentací a doklady k této stavbě. Nebyly 

vzneseny žádné připomínky. 

 
a) Žádost o souhlas se stavbou : 
 
Návrh usnesení : 
ZO vydává souhlas se stavbou nové kabelové přípojky NN ke st.p.č. 300/2 dle dokumentace IV-12-
4021427 na parcelách č. 2177/2 a 2403/15 
 
 

Průběh hlasování :  Pro      5   , Proti     0  , Zdrželi se hlasování     0   , Omluveni   2 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 
b)  Žádost o schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

 
Návrh usnesení : 
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-4021427/VB001, DC_Starý Šachov, stpč.300/2, úprava DS 
 
 

Průběh hlasování :  Pro     5    , Proti   0    , Zdrželi se hlasování   0     , Omluveni   2 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod 9 – dotace na modernizaci klubovny 
 
Zastupitelé byli předem seznámeni s návrhem na uzavření Dohody. Nebyly vzneseny žádné 
připomínky. 
 
Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu 

rozvoje venkova na projekt „Modernizace klubovny Starý Šachov“, a pověřuje starostu obce 

podepsáním této dohody. 

 
 
Průběh hlasování :  Pro      5  , Proti    0   , Zdrželi se hlasování     0     , Omluveni   2 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 



Bod 10 – informace o činnosti OÚ, diskuze 
 

- Kladné hodnocení akce „Setkání pokročilých s hudbou“ 
- Uvedení posilovny do provozu (je třeba doplnit žaluzie a parapety) 
- Dopracovat připomínky k nájemní smlouvě se Sportovním klubem 
- Nutnost opravy střechy na nové hasičské zbrojnici a posilovně 
- Informace o odchodu p. účetní od 1.3.2022 
- Rozsvěcení vánočního stromečku 27.11.2021, Mikuláš 
- Inventarizační komise, vyřazování majetku 

 
 

 

 

 

 

Konec jednání v 18.15 hod. 

 

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

 

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

 

                                Jiří Valenta:           …………………………………………… 

 

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

 

 

Seznam příloh : 

Slib zastupitele p. Žiaka 

Rozpočtové opatření č.5/2021 

Návrh rozpočtu na rok 2022 před zveřejněním na úřední desce 

Smlouva na zimní protahování místních komunikací 

Doklady ke stavbě nové kabelové přípojky ke statku 

Návrh dohody o poskytnutí dotace na projekt „Modernizace klubovny Starý Šachov“ 

 


