Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov č.1/2022
ze dne 20.1.2022
Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Přítomni : J. Dvořák, K. Simmerová, J. Matějčková, J. Valenta, M. Žiak, J. Blažková, M. Josková
Omluveni : - Ověřovatelé : J. Blažková, J. Matějčková
Předsedající : J. Dvořák
Zapisovatel : J. Dvořák

Navržený program :
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

Modernizace klubovny
Provoz posilovny
Smlouva o pronájmu hřiště a klubovny Sportovnímu klubu
Žádost o pronájem klubovny na 1 den 30.7.2022 (svatba)
Návrh na změnu funkce starosty z neuvolněného na uvolněného
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Žádost o dotaci – Sportovní klub
Informace o činnosti OÚ, diskuse

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

7, p.Valenta , Proti 0 , Zdrželi se hlasování

0

, Omluveni 0

Program byl schválen.

Bod 1 – Modernizace klubovny
Na základě připomínek občanů, uživatelů klubovny a zastupitelů se podá prostřednictvím dotačního
poradce spolu se žádostí o prodloužení termínu ukončení akce, žádost o změnu některých položek
vybavení oproti původní žádosti.
Ve stavební části se jedná o doplnění : Výměna okna v kuchyni klubovny, výměna vnitřních dveří
mezi klubovnou a kuchyní.
Celkem se tedy budou měnit 2 + 1 okno, 1 + 1 dveře, 10 ks stropní světla za světla LED.
V části „vybavení“ se vynechá z původního návrhu lednice, reproduktory, disko osvětlení. Doplní se
party stan 6x4 m.
Celkem se tedy nakoupí 60 židlí, 10 + 5 stolů, 3 pivní sety (stůl s lavicemi), 1 party stan.

Celková částka zůstane 330 000,-, z toho dotace 80 procent.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úpravu žádosti o dotaci na akci „Modernizace klubovny Starý
Šachov“
Průběh hlasování : Pro 7, p.Valenta, Proti 0 , Zdrželi se hlasování

0

, Omluveni 0

Usnesení č.1 bylo schváleno.

Bod 2 : Provoz posilovny
Zastupitelé byli informováni o fungování posilovny, o instalaci odvlhčovače vzduchu, o přání
návštěvníků posilovny na dovybavení (činky, zrcadlo apod.)
Návrh usnesení: ZO schvaluje poplatky za užívání posilovny ve výši 20 KČ za jednorázovou návštěvu,
400 KČ za pololetní předplatné a 800 KČ za roční předplatné na 1 osobu (“permanentka“).
Průběh hlasování: Pro

7, p.Valenta, Proti……………0………, Zdrželi se………0………, Omluveni ……0….

Usnesení č.2 bylo schváleno.

Bod 3 : Smlouva o pronájmu hřiště a klubovny Sportovnímu klubu
Projednávali jsme na minulém zasedání.
Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce, nebyly podány žádné připomínky.
Přesné znění smlouvy jsme upřesnili na minulém zasedání a bylo odesláno mailem všem zastupitelům
15.12.2021. Podepsaná smlouva a Příloha č. 1 bude uložena na obecním úřadu a kopie bude přílohou
tohoto zápisu.
Návrh usnesení : ZO schvaluje nájemní smlouvu se Sportovním klubem včetně přílohy č.1 a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Průběh hlasování: Pro……7, p.Valenta……, Proti………0……, Zdrželi se……0……, Omluveni …0
Usnesení č.3 bylo schváleno.

Bod 4 : Žádost o jednodenní pronájem klubovny – svatba 30.7.2022
Návrh usnesení: ZO souhlasí s pronájmem klubovny dne 30.7.2022 za podmínek uvedených
v nájemní smlouvě se Sportovním klubem.
Průběh hlasování: Pro…7, p.Valenta…, Proti…………0…………, Zdrželi se……0…………, Omluveni …0….
Usnesení č.4 bylo schváleno.

Bod 5 : Návrh na změna funkce starosty z neuvolněného na uvolněného.
Starosta zastupitele předem seznámil s návrhem, zásadním důvodem je odchod současné účetní.
Dále pak narůstající administrativa a narůstající práce se zvyšujícím se počtem žádostí o dotace ve
prospěch naší obce.
Neuvolněný starosta vykonává svou funkci ve volnu po svém zaměstnání.
Uvolněný starosta vykonává svou funkci jako své hlavní zaměstnání. Svou stálou přítomností na
obecním úřadě a v obci by mohl významně přispět k rozvoji obce a také zajistit hladký chod úřadu po
nástupu nové účetní a administrativní pracovnice od 1.3.2022.
Všichni zastupitelé v diskusi odmítli argumenty starosty a trvají na zachování současného stavu.
Návrh usnesení : ZO schvaluje změnu funkce starosty z neuvolněného na uvolněného s platností od
1.2.2022.
Průběh hlasování: Pro……1………, Proti…6, p.Valenta……, Zdrželi se………0………, Omluveni …0….
Usnesení nebylo schváleno.

Bod 6 : Rozpočtové opatření č. 7/2021
Účetní předložila návrh rozpočtového opatření. Týká se především očekávaného příjmu dotace na
posilovnu, která v rozporu s plánem v r. 2021 nepřišla.
Návrh usnesení : ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021.
Průběh hlasování: Pro……7, p.Valenta……, Proti………0……, Zdrželi se……0………, Omluveni …0….
Usnesení č. 5

bylo schváleno.

Bod 7 : Žádost Sportovního klubu o dotaci
Před zasedáním podala zástupkyně Sportovního klubu žádost o dotaci ve výši 50 000,- KČ.
Starosta navrhl, aby před projednáváním žádosti Sportovní klub předložil zastupitelům své účetnictví
za poslední roky, aby se dala posoudit oprávněnost žádosti a posoudit hospodaření Sportovního
klubu.
V následující diskusi všichni zastupitelé odmítli požadavek na kontrolu účetnictví SK a vyjádřili souhlas
s vyplacením dotace bez ohledu na hospodaření SK.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 000,- KČ Sportovnímu klubu
Starý Šachov na činnost pro rok 2022.
Průběh hlasování: Pro……6, p.Valenta……, Proti……0……, Zdrželi se……1………, Omluveni …0….
Usnesení č. 6

bylo schváleno.

Bod 8 – informace o činnosti OÚ, diskuze
-

Informace o přípravách na stavbu chodníku.
Zastupitelé v diskusi nepodpořili okamžité uzavření připravené Příkazní smlouvy na Technický
dozor investora (pro chodník), doporučují počkat na další nabídky
Audit – kontrola hospodaření z ÚK bude 24.2.2022
Informace o slučování pozemků Katastrálním úřadem, seznamy slučovaných pozemků jsou na
OÚ. Připomínky lze podat do 28.2.2022.
Diskuze o kulturních akcích v roce 2022 :
12.3. maškarní, 30.4. čarodějnice, 4.6. dětský den, v září – zábava.
Zastupitel p. Valenta požádal, v souladu s Jednacím řádem, aby se v zápisech ze zasedání
zastupitelstva obce vždy uvádělo, jak konkrétně on hlasoval.

Konec jednání v 18.25 hod.

Předsedající :

Jindřich Dvořák :

………………………………………….

Ověřovatelé :

Jiřina Blažková:

………………………………………….

Jiřina Matějčková

……………………………………………

Jindřich Dvořák :

…………………………………………..

Zapisovatel :

Seznam příloh :
Smlouva o pronájmu hřiště a klubovny Sportovnímu klubu, Příloha č.1
Žádost o pronájem klubovny 30.7.2022 – svatba
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Žádost Sportovního klubu o dotaci

