
    Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov č.2/2022  

                                     ze dne 22.2.2022 

 

Jednání zahájeno v 17.15 hod. 

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

Omluveni :   - - 

Ověřovatelé : J. Blažková,  M. Žiak 

Předsedající : J. Dvořák 

Zapisovatel : J. Dvořák 

 

Navržený program : 

1) Schválení střednědobého rozpočtu obce 
2) Smlouva na technický dozor investora – komunikace pro pěší podél silnice 262/II 
3) Záložní zdroj pro oběhová čerpadla topení pro byty v domě čp.56 
4) Smlouva s Městskou knihovnou Děčín 
5) Maškarní karneval – objednávka klaunice Moňule 
6) Žádost o proplacení materiálu na opravu bytu v domě čp. 56 
7) Informace o činnosti OÚ, diskuze  

 

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 – schválení střednědobého rozpočtu obce 
 
Střednědobý rozpočet obce na roky 2022,2023 a 2024 byl zveřejněn na úřední desce. Nebyly podány 

žádné připomínky.  

Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený střednědobý rozpočet obce 

Průběh hlasování :  Pro    7, p.Valenta,    Proti    0   , Zdrželi se hlasování     0      , Omluveni   0 

Usnesení č.1 bylo  schváleno. 
 
 



Bod 2 :  Smlouva na technický dozor investora – komunikace pro pěší podél silnice 262/II 
 
Zastupitelé byli seznámeni se dvěma nabídkami na vykonávání TDI na uvedenou akci, a to od firmy 
ing. Adéla Macháčková, a dále od firmy FRAM Consult. 
Zastupitelé se shodli na tom, že výhodnější bude první nabídka. 
 
Návrh usnesení:  ZO schvaluje pro vykonávání TDI p. ing. Macháčkovou, schvaluje navrženou 
příkazní smlouvu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
 
Průběh hlasování: Pro     7,  p.Valenta,  Proti……………0………, Zdrželi se………0………, Omluveni ……0….  
 
Usnesení č.2 bylo  schváleno. 
 
Bod 3 : Záložní zdroj pro oběhová čerpadla topení pro byty v domě čp.56 
 
Nájemníci v obecních bytech v domě čp. 56 informovali o problémech s topením při výpadcích 
v dodávkách el. proudu, které jsou v poslední době poměrně časté, a navrhují pořízení záložního 
zdroje pro oběhová čerpadla topení. 
 
Návrh usnesení : ZO schvaluje pořízení a montáž záložního zdroje pro oběhová čerpadla pro obecní 
byty v domě čp. 56 
 
Průběh hlasování: Pro     7,  p.Valenta,  Proti……………0………, Zdrželi se………0………, Omluveni ……0….  
 
Usnesení č.3 bylo  schváleno. 
 
 
Bod 4 : Smlouva s Městskou knihovnou Děčín 
 
Městská knihovna Děčín zaslala návrh dodatku ke smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních 
fondů pro Obecní knihovnu ve Starém Šachově.  Jedná se o poskytnutí částky 7000 KČ Městské 
knihovně na nákup knižního fondu. 
 
Návrh usnesení : ZO schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě s Městskou knihovnou Děčín 
 
Průběh hlasování: Pro     7,  p.Valenta,  Proti……………0………, Zdrželi se………0………, Omluveni ……0….  
 
Usnesení č.4 bylo  schváleno. 
 
 
Bod 5 :  Dětský maškarní karneval – objednávka klaunice Moňule 
 
Při diskuzi se zastupitelé shodli na objednání vystoupení klaunice Moňule pro dětský maškarní 
karneval n a den 12.3.2022 
 
Návrh usnesení : ZO souhlasí s objednávkou vystoupení klaunice Moňule na dětský maškarní 
karneval 12.3.2022 za celkovou částku 8000 KČ. 
 
Průběh hlasování: Pro     7,  p.Valenta,  Proti……………0………, Zdrželi se………0………, Omluveni ……0….  
 
Usnesení č.5 bylo  schváleno. 
 



Bod 6 :  Žádost o proplacení materiálu na opravu bytu v domě  čp. 56 – levá strana 
 
V bytě se objevila plíseň a opadávání štukové omítky ze stropů. Nájemnice si zařídila opravu 
svépomocí, a podává žádost o proplacení materiálu dle přiložených dokladů, v částce  5477,-           
KČ. 
Návrh usnesení : ZO souhlasí s proplacením nákladů na opravu bytu v domě čp. 56  
ve výši 5477,- KČ 
 
Průběh hlasování: Pro     7,  p.Valenta,  Proti……………0………, Zdrželi se………0………, Omluveni ……0….  
 
Usnesení č.6 bylo  schváleno. 
 

 
Bod 7 :  Informace o činnosti OÚ, diskuze 
 

- Audit – kontrola hospodaření z ÚK bude 24.2.2022 

- Informace o nástupu nové účetní dne 15.2.2022, odchod současné účetní 28.2.2022 

- Byla podána žádost o dotaci z Ústeckého kraje na chodník k nádraží  

 

Konec jednání v 18.20 hod. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

Seznam příloh : 

!!!   Střednědobý rozpočet obce 2022 – 2024   je přílohou zápisu 1/2022 

Příkazní smlouva na TDI 

Dodatek ke smlouvě s Městskou knihovnou Děčín 

 


