
    Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov č.4/2022  

                                     ze dne 4.5.2022 

 

Jednání zahájeno v 18.30 hod. 

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

Omluveni :   M. Žiak 

Ověřovatelé : J. Valenta, J. Blažková 

Předsedající : J. Dvořák 

Zapisovatel : J. Dvořák 

 

Navržený program : 

1) Převod stavby vodojemu Starý Šachov do vlastnictví Severočeské vodárenské 
společnosti 

2) Posilovna – opravy, stavební práce 
3) Smlouva se SFDI o poskytnutí dotace na chodník 
4) Informace o činnosti OÚ, diskuze  

 

Návrh usnesení : Zastupitelé obce Starý Šachov schvalují navržený program zasedání. 

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

Program byl schválen. 

 

Průběh jednání : 

Bod 1  :  převod stavby vodojemu Starý Šachov 
V roce 1995 uzavřela obec smlouvu o bezúplatném převodu majetku – pozemky pod 
vodojemem – se Severočeskou vodárenskou společností (SVS).  Nyní SVS zjistila nesoulad, že 
stavbu vodojemu nemá v evidenci majetku. Kontrolou bylo zjištěno, že v evidenci majetku ji 
nemá ani naše obec. SVS navrhuje provést notářský zápis, kde obec souhlasí se zapsáním 
vlastnického práva ve prospěch SVS. 
 
Návrh usnesení: ZO schvaluje provedení notářského zápisu, kde bude uveden souhlas obce 

se zapsáním vlastnického práva ke stavbě vodojemu ve prospěch SVS. 

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

Usnesení č.1 bylo  schváleno. 
 

 



 
Bod 2 :  Posilovna – stavební práce. 
V delší diskuzi vysvětloval starosta, proč dosud neuzavřel Smlouvu o dílo s firmou Džudža, 
jejíž cenová nabídka byla schválena na minulém zasedání zastupitelstva. Na jednání byl nyní 
přítomen i pan Džudža. 
Starosta se omluvil, že nechal na minulém zasedání hlasovat o cenové nabídce přesto, že 
nebyl předem dostatečně projednán postup prací. 
Vyskytly se okolnosti, kvůli kterým by musela být podstatně změněna cenová nabídka: jiné 
délky výkopů, jiný tvar základů, než se předpokládalo, nesprávná skladba izolací (polystyren), 
a především vysoká hladina spodní vody, sahající přibližně do poloviny výšky základu. 
Proto starosta kontaktoval odborníky – projektanty specializované na problematiku drenáží a 
izolací staveb. S nimi nyní projednává optimální řešení. 
Dále bylo připomenuto, že vchodové dveře, které mají být přemístěny o cca 20cm výše, jsou 
dosud v záruce a je třeba, aby jejich posunutí výše provedla dodávající firma. 
 
V 19.50 hod. opustila jednání paní Blažková, z pracovních důvodů. 
 
 
Bod 3 : Smlova se SFDI o poskytnutí dotace na chodník 
Znění smlouvy bylo zasláno zastupitelům mailem. Nebyly podány žádné připomínky. 
 

Návrh usnesení : ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace se SFDI a pověřuje starostu 
jejím podpisem. 
 
Průběh hlasování: Pro………5, p. Valenta, Proti………0…, Zdrželi se……0……, Omluveni …2….  
Usnesení č.2  bylo  schváleno. 
 
 
 

Bod 4 :  Informace o činnosti OÚ, diskuze 
 

- Faktury za uveřejnění obecního úřadu v internetovém seznamu firem – 9524,- KČ za 
rok – zastupitelé nesouhlasí s návrhem starosty toto zrušit 

- Informace o přípravě projektu na dokončení chodníku k nádraží 
- Informace o revizi dětského hřiště 
- Diskuze 

 
 
Konec jednání ve 20.50 hod. 

 

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

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

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

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


