
    Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov č.11/2021   

                                     ze dne 14.12.2021 

 

Jednání zahájeno v 17.00 hod. 

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

Omluveni :  J. Blažková, M. Josková 

Ověřovatelé : k. Simmerová, M. Žiak 

Předsedající : J. Dvořák 

Zapisovatel : J. Dvořák 

 

Navržený program : 

1) Rozpočet obce na rok 2022 
2) Zadávací řízení:  Starý Šachov – komunikace pro pěší podél silnice 262 
3) Upřesnění smlouvy o pronájmu hřiště a klubovny Sportovnímu klubu 

4) Inventarizační a likvidační komise 
5) Vyřazení majetku 
6) Oprava střechy nad hasičárnou, posilovnou 
7) Pravomoc starosty na úpravu rozpočtu na konci kalendářního roku 2021 

8) Rozpočtové opatření č. 6 
9) 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 – schválení rozpočtu obce na rok 2022 
 
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce. Nebyly podány žádné připomínky. 

Návrh usnesení:  ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Starý Šachov na rok 2022 
 

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

Usnesení č.1 bylo  schváleno. 
 
 



Bod 2 :  Zadávací řízení:  Starý Šachov – komunikace pro pěší podél silnice 262 
 
Zastupitelé byli dopředu informováni o probíhajícím výběrovém řízení a jeho výsledcích. 
 
Návrh usnesení:   
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky zadávacího řízení v podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce „Starý Šachov – komunikace pro pěší podél II/262, II." zadávané postupem pro zjednodušená 
podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V zadávacím řízení 
podala nejvýhodnější nabídku firma Chládek & Tintěra, a.s., IČ 62743881, nabídková cena: 7 563 
689,32 Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostu vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele, vybraným 
dodavatelem je: Chládek & Tintěra, a.s., IČ 62743881. 
Zakázka v rámci dotačního programu SFDI pro rok 2021 - Zvyšování bezpečnosti dopravy, název 
projektu: Starý Šachov – komunikace pro pěší podél II/262, ISPROFOND 5427510172 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Starý Šachov – komunikace pro pěší 
podél II/262, II.“ se zhotovitelem Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČ 
62743881. Smlouva je přílohou. 
 
 
Průběh hlasování: Pro…………4…………, Proti……………0………, Zdrželi se………1………, Omluveni ……2….  
Usnesení č.2 bylo  schváleno. 
  

 

Bod 3 : Upřesnění smlouvy o pronájmu hřiště a klubovny Sportovnímu klubu 
Byl projednán záměr pronájmu Sportovnímu klubu. Záměr pronájmu bude zveřejněn na úřední 
desce. 
Dále bylo projednáno a upřesněno znění budoucí nájemní smlouvy. Hlasování o nájemní smlouvě 
bude na příštím zasedání ZO, po uběhnutí zákonné lhůty pro zveřejnění na úřední desce.  
 
 

Bod 4 – Inventarizační a likvidační komise 
 
Do komise byli navrženi :   J. Matějčková – předseda, J. Valenta – člen, M. Žiak - člen 
 
Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje navržené členy inventarizační a likvidační komise. 
 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

Bod 5 – vyřazení majetku 

Starosta a účetní provedli kontrolu majetku obce před koncem roku a navrhují vyřadit některý 
majetek dle přiloženého seznamu. Jedná se především o staré a nepoužívané věci. 
 
Návrh usnesení : ZO doporučuje likvidační komisi vyřadit majetek dle přiloženého seznamu.  
 



Průběh hlasování: Pro……………5……………, Proti…………0…………, Zdrželi se……0…………, Omluveni …2….  
Usnesení č. 4 bylo  schváleno. 
 

Bod 6 – oprava střechy nad hasičárnou, skladem a posilovnou 

V podzimních měsících bylo zjištěno zatékání touto střechou. Po prohlídce bylo zjištěno, že původní 
hliníkové plechy jsou v místech přitlučení zkorodované, uvolněné a nedostatečně plní svoji funkci. 
Pokrývači doporučili výměnu celé střešní krytiny, při zachování původního oplechování okrajů, které 
se obnovovalo v nedávné době. 
Byli osloveny 3 firmy, které se zabývají obnovou střech. 
Zastupitelé vyhodnotili jako nejvýhodnější nabídku firmy BĚLA. 
 
Návrh usnesení : ZO vybralo nabídku firmy BĚLA a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo 
s touto firmou dle předložené cenové nabídky. 
 
Průběh hlasování: Pro………5…………, Proti…………0…………, Zdrželi se………0………, Omluveni …2….  
Usnesení č. 5 bylo  schváleno. 
 
Bod 7 : Pravomoc starosty na úpravu rozpočtu na konci kalendářního roku 2021 
Zastupitelům byly vysvětleny důvody tohoto opatření. 
Návrh usnesení : ZO schvaluje pravomoc starosty k úpravám rozpočtu na konci kalendářního roku 
2021 
Průběh hlasování: Pro……5……………, Proti…………0……, Zdrželi se………0………, Omluveni …2….  
Usnesení č. 6  bylo  schváleno. 
 
 
 
 

Bod 8 :    Rozpočtové opatření č. 6 
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem Rozpočtového opatření č. 6, které je přílohou tohoto 
zápisu. 
Návrh usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.6 
 
Průběh hlasování: Pro…………5………, Proti………0………, Zdrželi se………0………, Omluveni ……2…..  
Usnesení č. 7  bylo schváleno. 
 
 

Bod 10 – informace o činnosti OÚ, diskuze 
 

- Nutno provést odvodnění cesty pod viaduktem k domu č.p.1 (Starý Šachov – Brlohy) 
- Informace o provedené revizi a pasportu veřejného osvětlení, o přípravě na opravu a 

modernizaci 
- Informace o proběhlém auditu účetnictví ze strany Ústeckého kraje 
- Informace o výpovědi p. účetní a hledání nové 
- Informace o závadách po uzavření směnné smlouvy na pozemky u dětského hřiště 
- Diskuze o Silvestru v klubovně v případě zrušení omezení kvůli nouzovému stavu 

 

 

 



 

 

Konec jednání v 18.10 hod. 

 

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

 

Ověřovatelé :        Květoslava Simmerová: …………………………………………. 

 

                                Martin Žiak                     …………………………………………… 

 

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

 

 

Seznam příloh : 

Rozpočet obce na rok 2022 

Návrh na vyřazení majetku 

Nabídky na opravu střechy nad posilovnou aj. – 3 nabídky 

Rozpočtové opatření č.6 


