
Zápis ze zasedání č.7/2022 ze dne 30.8.2022  
 
 
Jednání zahájeno: 17:00 hod 
Přítomni: Josková M., Simmerová K, Matějčková J., Blažková J., Žiak M. 
Omluveni: Dvořák J. 
Ověřovatelé: Žiak M., Josková M. 
Zapisovatel: Holubová Adéla 
Předsedající: Valenta Jiří 
 
Schválení programu: 
 
1. Rozpočtové opatření 
2. Vymáhání pohledávek 
3. Posilovna 
4. Zahradní technika 
5. Vyjádření zhotovitele k dodatku č.1 ke smlouvě o dílo Chládek a Tintěra 
6. Diskuze 
 
 
 
Návrh usnesení: Zastupitelé obce Starý Šachov schvalují program zasedání 
 
Průběh hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0, Omluveni 1 
 
Program byl schválen. 
 
 
1. 
Rozpočtové opatření č.2 
Navýšení příjmů - dotace na VPP, Dotace klubovna 
Navýšení výdajů - klubovna, posilovna, veřejného osvětlení, náklady na chod OU 
zvýšení cen energií   
 
 
Návrh usnesení:  ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 
 
 
Průběh hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0, Omluveni 1 
Usnesení č.1 bylo schváleno. 
 
2. 
Vymáhání pohledávek 
Na doporučení auditorů Krajského úřadu Ústeckého kraje bychom měli určit od jaké 
částky bude OU vymáhat pohledávky například za odpady, psy a hroby. 
Starosta navrhuje částku 600kč. 
 
 
Návrh usnesení:  ZO schvaluje vymáhání pohledávek od občanů ve výši od 600kč. 
 



 
Průběh hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0, Omluveni 1 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
3. 
Posilovna  
Starosta informoval ZO o podepsání smlouvy o dílo s firmou Stanislava Džudži, která 
byly schválena dne 5.4.2022 usnesení č.6. Firma dokončí stavební práce 15.9.2022. 
Je zapotřebí odizolování podlahy, aby bylo zabráněno pronikání vlhkosti do 
místnosti. Firma vypracovala cenovou nabídku na stavební práce v ceně 87 300Kč. 
  
 
Návrh usnesení: ZO schvaluje cenovou nabídku pana Džudži na odizolování 
podlahy posilovny za cenu 87 300,-Kč a pověřuje starostu k podepsání smlouvy o 
dílo. 
 
Průběh hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0, Omluveni 1 
Usnesení č.3 bylo schváleno. 
 
4. 
Zahradní technika  
Na zasedání ze dne 28.6.2022 jsme projednávali zahradní techniku a po domluvě 
jsme se dohodli, že schválení nebo neschválení projednáme na dalším zasedání. 
Starosta navrhl zakoupení zahradní techniky, která bude velkým pomocníkem na 
údržbu chodníku, obecních cest a travnatých ploch. Jelikož se v blízké době budou 
realizovat chodníky, je třeba myslet i na jejich údržbu. 
 
Návrh usnesení: ZO schvaluje koupi zahradní techniky do výše 120 000,-Kč. 
 
Průběh hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0, Omluveni 1 
Usnesení č.4 bylo schváleno. 
 
5. 
Chládek a Tintěra s.r.o. 
Na obecní úřad přišlo vyjádření zhotovitele Chládek a Tintěra s.r.o. k dodatku č.1 ke 
smlouvě o dílo. 
Na základě pracovního jednání ze dne 14.7. 2022 na Obecním úřadě Starý Šachov 
navrhuje zhotovitel možnosti 
dalšího postupu. 
S ohledem na výrazný posun realizace v čase a nárůst cen veškerých vstupů na 
nákladové straně ceny o dílo 
(cena železa, betonů, štěrkodrtí, PHM atd) navrhujeme úpravu ceny o dílo na 
jednotkových cenách o + 7% 
spolu s podpisem dodatku na termín dokončení stavby. Jako další možnost je 
oboustranné odstoupení od 
smlouvy o dílo s tím, že budou finančně vyrovnány vzniklé náklady tj. úhrada 
zpracování realizační 
projektové dokumentace stavby a výroba trubkového zábradlí. Objednatel následně 
pověří realizací např 



další firmu z VŘ a ta využije zpracovanou realizační dokumentaci a materiál zábradlí 
k realizaci stavby. 
 
 
Návrh usnesení: ZO schvalují úpravu ceny o dílo na jednotkových cenách o +7 %  a 
pověřují starostu k podpisu dodatku smlouvy na komunikaci pro pěší podél  silnice 
II/262. 
 
Průběh hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdrželi se 0, Omluveni 1 
Usnesení č.5 bylo schváleno. 
 
 
6. 
Diskuze 
  
Ping pong 
Veřejné osvětlení 
Elektroměr ve S. Šachově u studny 
 
 
 
Konec jednání: 17:45 hod. 
 
 
Předsedající:  Jiří Valenta     ………………………………….. 
Ověřovatelé:   Martin Žiak     ………………………………….. 
                       Marcela Josková     …………………………………. 

Zapisovatel:   Adéla Holubová    ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 


