
   Zápis č. 4/2019 z mimořádného zasedání Zastupitelstva 

obce  Šestajovice 

 konaného dne 24.7.2019 
 

 

Místo konání :  Šestajovice, ob.dům                      Čas konání – zahájení : 18.00  ukončení: 20.00 hod. 

 

Přítomni :9 

Omluveni :0 

Neomluveni : 0 

Hosté :  5 (dle prezentační listiny) 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Šestajovice (dále zastupitelstvo) bylo zahájeno v 18.00 starostkou obce 

Alenou Postupovou. Starostka zkonstatovala, že mimořádné zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se 

konalo v souladu s §92 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení). Informace o konání 

ZO podle §93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Šestajovice zveřejněna 

v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.  

Starostka dále konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů obecního zastupitelstva, a proto 

je usnášeníschopné (92 odst.3 zákona o obcích). 

 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. Suchánková, p. Dvořáková  a zapisovatelkou: p. Rámová 

-schváleno všemi přítomnými členy. 

 

Program jednání   
1.  Komplexní pozemkové úpravy 

2.  Různé, došlá pošta 

3.  Usnesení - závěr 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje předložený program zasedání. 

Výsledek hlasování: Pro  9   Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.1 bylo schváleno. 
 

               

I. Komplexní pozemkové úpravy 
Starostka obce přivítala pana Ing. Knitla z Pozemkového úřadu Náchod a projektanta pana 

Ing. Barvíře z firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha. Zastupitele seznámili 

s Plánem společných zařízení. 

Místostarosta obce seznámil zastupitele se změnami, které jsou potřeba v Plánu společných 

zařízení upravit: 

 

 

 

Ověřovatele zápisu …………………………….…… 
                                          p. Suchánková, p. Dvořáková   

 

 

 



- Cesta na hranici s katastrálním územím Jasenná VC 11a–R – zrušit, zůstane na 

jasennském katastru. Tuto cestu zachovat až od PP 1112/1 les 

- Cesta „Volšičky“ VC 5 – zrušit, nahradit prodloužením DC 4, VC 5 protáhnout 

až k P 17 a zrušit DC 21–R, po celé délce zhotovit betonové pásy – mokro 

- Cesta „Volšičky“ VC 5 - oprava mostku P 20  

- Oprava mostku – cesta „Železňák“ – P 8,  

- Oprava mostku – cesta „Na polámanou“ – P 28 

- Cesta „Železňák“ VC 2 – po celé délce zhotovit betonové pásy – mokro a rozježděno 

- Cesta „V hlubokém“ – od S 18 přes M 4 až po P 31 – v tomto úseku zhotovit betonové 

pásy 

- Cesta DC 17 „přes Metuji u Roztok“ od S 23 po P 37 – zhotovit betonové pásy  

- Oprava mostu M 5 přes Metuji u Roztok 

- Propojení Metují – převést do vlastnictví obce PP 198/3, PP 359/2 a pozemek, 

na kterém je stavba HZZ na PP 198/1 

- Cesta „Šestajovická stráň – Žďár“ DC 14 – odvodnit 

- Cesta „odbočka od cesty Žďár“ DC 13 po mostek P 29 – odvodnit 

- Zapracovat rybník „Obecní louka“ – PP 359/1 

- Doprovodná zeleň – vytvoření proluk 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Plán společných zařízení s výhradami, které jsou 

přílohou tohoto zápisu. 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  2 (xxxxxx, xxxxxxx) Zdržel se  0 

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

  

 
    

II. Různé, Došlá pošta 
- Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. – správa a hospodaření s vodovodem Roztoky nad 

Metují – vklad do majetku jejich společnosti 

- Pozvánka na pouťové posezení pořádané Mysliveckým spolkem Ples-Šestajovice dne 

17.8.2019 

 

 

 

Starosta obce…………………….…          Ověřovatele zápisu ……….…………………… 

                         Alena Postupová                                                p. Suchánková, p. Dvořáková   

 

 

 

 

V Šestajovicích 25.7.2019 

 

 
Přílohy:  

- Prezenční listina 

- Soupis výhrad k plánu společných zařízení 



 

 

Usnesení č. 4/2019 

z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Šestajovice 

konaného dne 24.7.2019 

 

 

 
Usnesení č.1  
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje předložený program zasedání. 

Usnesení č.2  
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Plán společných zařízení s výhradami. 

 

 

 

 

 
V Šestajovicích dne 25.7.2019 

 

 

 

 

 

……………………………………….                          ……………………………………….. 

              Alena Postupová                                                             Vlastimil Skořepa 

                     starostka                                                                       místostarosta                      

 


