
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Starý Šachov č.6/2022 ze dne 

28.6.2022 

 

Jednání zahájeno v 17:15 hod. 

Přítomni: Jiří Valenta, Jindřich Dvořák, Květoslava Simmerová, Jiřina Matějčková, Jiřina 

Blažková, Marcela Josková 

Omluveni: Martin Žiak 

Ověřovatelé: Jiřina Matějčková, Jiřina Blažková 

Předsedající: Jiří Valenta 

Zapisovatel: Adéla Rychtecká 

 

Program zasedání: 

1. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ,,Chodník s opěrnou zdí“ 

2. Zahradní technika 

3. Sportovní akce – turnaj v ping-pongu 

4. Veřejné osvětlení 

5. Smlouva o provedení stavby na pozemku zapsaný na LV č.22 

 

Diskuze: klubovna 

 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Starý Šachov schvalují program zasedání. 

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

Program byl schválen. 

 

1. DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA AKCI ,, STARÝ ŠACHOV-KOMUNIKACE PRO 

PĚŠÍ PODÉL SILNICE II/262 

Obec uzavřela smlouvu o dílo s firmou Chládek a Tintěraa.s.. Ukončení stavby mělo být do 

termínu 30.6.2022, jelikož firma Eurovia nepředala stavbu, nebylo možné se stavbou 

začít. Termín realizace je nutné posunout z důvodu probíhající rekonstrukce komunikace. 

Musíme prodloužit dokončení díla z původního termínu na nový termín do 30.6.2023. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Starý Šachov schvalují uzavření dodatku č.1 ke smlouvě 

o dílo na akci ,, Starý Šachov-komunikace pro pěší podél II/262“ se zhotovitelem Chládek 



a Tintěra a.s., a bere na vědomí prodloužení termínu dokončení díla z původního termínu 

30.6.2022 na nový termín do 30.6.2023 a pověřuje starostu obce podpisem dodatku č.1 

ke smlouvě o dílo mezi Obcí Starý Šachov a firmou Chládek a Tintěra. 

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

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

2. ZAHRADNÍ TECHNIKA 

Zakoupení zahradní techniky na údržbu a úklid v obci do částky 120 000,- Kč. Pronájem 

obecního traktůrku SK Starý Šachov. 

Zastupitelé obce Starý Šachov se domluvili na projednání bodu č. 2 na příštím zasedání. 

 

3. SPORTOVNÍ AKCE-TURNAJ V PING-PONGU 

V září se pořádá již čtvrtý ročník turnaje v ping-pongu. Zastupitelé projednali, jak  bude 

akce probíhat,  bude ve stejném znění jako předešlé roky ( grilování kýty, klobás, ceny za 

umístění ). 

Starosta  se dne 28.6.2022 zúčastnil zasedání SOB v Benešově nad Ploučnicí a podal 

žádost o příspěvek na turnaj 3000,- Kč, který byl odsouhlasen. 

 

Místostarostka  podala návrh na zvýšení startovného z původních 20Kč na 50Kč. 

 

4. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Starosta obce obeznámil zastupitele s cenovou nabídkou od pana xxxx na lampy 

veřejného osvětlení. Staré lampy jsou neúsporné a jsou opotřebované. Ceny za energie 

jsou vysoké a je zapotřebí najít řešení jak jednat úsporně. 

Nabídka:  

Cena za LED lampu 30W, která má sílu jako 70W je 2039,-Kč s DPH, které by se použily do 

uliček obce. 

Cena za LED lampu 60W, denní, bílá je 2101,-Kč s DPH, které by se použily na hlavní 

silnici. 

Koupení 20 lamp v ceně 40780,- Kč, pokud bychom byli spokojení, mohou se postupně 

vyměnit i další lampy v obci. 

Dle informací od obcí je úspora 50%. 

 



Návrh usnesení: Zastupitelé obce Starý Šachov schvaluje nákup LED lamp do částky 

50000,-Kč. 

Průběh hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdrželi se hlasování 1, Omluveni 1 

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

 

5. SMLOUVA O PROVEDENÍ STAVBY NA POZEMKU ZAPSANÝ NA LV Č.22 

Chodník od nádraží. Pozemek, kde se má stavět chodník, není ve vlastnictví obce Starý 

Šachov. Ústecký kraj je vlastníkem pozemku a Správa a údržba silnic má příslušnost 

hospodařit s majetkem Ústeckého kraje. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelé obce Starý Šachov schvaluje uzavření smlouvy o provedení 

stavby na pozemku a pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy. 

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

Usnesení č.5 bylo schváleno. 

 

DISKUZE: Zastupitelé obce Starý Šachov diskutovali o organizaci ping-pongu. 

 

Konec jednání: 18:00 hod. 

 

Předsedající:  Jiří Valenta               ……………………………. 

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

     Jiřina Blažková                                            ..…………………………. 

Zapisovatel:  Adéla Rychtecká                                        ……………………………. 

 

 

 

 

  


