
  Zápis č. 1/2020 ze zasedání zastupitelstva 

obce  Šestajovice 

 konaného dne 26. 2. 2020 
 

 

Místo konání :  Šestajovice, ob.dům                      Čas konání – zahájení : 18.30  ukončení: 22.00 hod. 

 

Přítomni :9 

Omluveni :0 

Neomluveni : 0 

Hosté :  3 (dle prezentační listiny) 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Šestajovice (dále zastupitelstvo) bylo zahájeno v 18.30 starostkou obce 

Alenou Postupovou. Starostka zkonstatovala, že 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. Machatý, p.Kňourek  a zapisovatelkou: p. Rámová 

-schváleno všemi přítomnými členy. 

 

Program jednání   
1.  Kontrola plnění usnesení   

2.  Rozpočet 2020, střednědobý výhled rozpočtu 2021-2024  

3.  Finanční hospodaření k 31. 12. 2019 

4.  Knihovna 

5.  Kronika   

6.  Komplexní pozemkové úpravy  

7.  Program rozvoje obce 

8.  Různé, došlá pošta 

9.  Diskuse 

10.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. Kontrola plnění usnesení   
Starostka seznámila zastupitele s plněním Usnesení 7/2019 

- Padaná žádost o dotaci z POV – na opravu topení v obecním domě a v obecním úřadu, 

opravu sociálního zařízení v budově obecního úřadu a vybudování přístřešku za 

obecním domem 

 

Ověřovatele zápisu …………………………….…… 
                                     p. Machatý, p. Kňourek   



- Podepsán Dodatek č. 9 ke Smlouvě č. 953024 s firmou Marius Pedersen, a.s.  

- Podepsán dodatek č. 6 ke Stanovám Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko 

- Schválen prodej trezoru – prodej uskutečněn 

- příspěvek na nákup věcných cen do tomboly pro Základní školu a Mateřskou školu, 

Jasenná – nakoupeno za 2911 Kč 

 

 

II. Rozpočet 2020, střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2024 
Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem Rozpočtu na rok 2020 a se Střednědobým 

výhledem rozpočtu na roky 2021-2024 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo a schvaluje Rozpočet obce na rok 2020 jako  

vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 3.614.200 Kč v členění rozpočtu podle paragrafů  

jako závazné ukazatele. Rozpis rozpočtu bude proveden neprodleně po jeho schválení. 

Výsledek hlasování: Pro 9    Proti 0   Zdržel se 0 

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo a schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky  

2021-2024 

Výsledek hlasování: Pro 9    Proti 0   Zdržel se 0 

Usnesení č.3 bylo schváleno. 

 

 

III. Finanční hospodaření k 31. 12 2019 
Starostka obce seznámila zastupitele s finančním hospodařením obce k 31. 12. 2019. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí finanční hospodaření obce k 31. 12. 2019. 

Usnesení č.4 bere na vědomí. 

 

IV. Knihovna 
Starostka obce seznámila zastupitele s Darovací smlouvou s Městskou knihovnou Jaroměř na 

rok 2020 a navrhla poskytnout dar ve výši 3000 Kč. Dále byli seznámeni s informací o 

hospodaření s prostředky na Obecní knihovnu v Šestajovicích za rok 2019. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Darovací smlouvu s Městskou knihovnou Jaroměř a  

výši daru 3000 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 9    Proti 0   Zdržel se 0 

Usnesení č.5 bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí informaci o hospodaření s prostředky na  

Obecní knihovnu v Šestajovicích od Městské knihovny Jaroměř. 

Usnesení č.6 bere na vědomí. 

 

Ověřovatele zápisu …………………………….…… 
                                     p. Machatý, p. Kňourek   



V. Kronika 

Paní Cejnarová seznámila zastupitele se zápisem do kroniky za rok 2018. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí zápis do kroniky za rok 2018. 

Usnesení č.7 bere na vědomí. 

 

VI. Komplexní pozemkové úpravy 
Místostarosta obce seznámil zastupitele s průběhem komplexních pozemkových úprav. 

A podrobněji je seznámil se záměrem společných zařízení. Dále navrhl, aby pozemky, které 

jsou ve vlastnictví neidentifikovaných osob a obec byla ustanovena jejich opatrovníkem, byly 

použity na společná zařízení. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje, aby pozemky ve vlastnictví neidentifikovaných  

osob, u kterých byla obec ustanovena opatrovníkem, byly použity na společná zařízení. 

Výsledek hlasování: Pro  9   Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.8  bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice požaduje, aby při pozemkových úpravách všechny pozemky, 

na kterých je v reálu stavba vodního díla zavodňovacího a odvodňovacího systému (náhony 

pro zavlažování) a současně jsou tyto pozemky zakresleny ve veřejném seznamu (katastr 

nemovitostí), měly přiděleno samostatné parcelní číslo s odpovídající kulturou. 

Výsledek hlasování: Pro  9   Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.9  bylo schváleno. 

 

 

VII. Program rozvoje obce  
Starostka obce seznámila zastupitele s vypracovaným Programem rozvoje obce na období let 

2019 – 2024 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Program rozvoje obce na období let 2019 - 2024 

Výsledek hlasování: Pro  9   Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.10  bylo schváleno. 

 

 

VIII. Různé, Došlá pošta 
- Kultura v obci  

-     30. 4. 2020 – pálení čarodějnic 

-     20. 6. 2020 -  letní kino na louce 
- Pronájem prostor bývalé prodejny – vyvěsit Záměr pronájmu 

- Zastavení obchodování s některými druhy odpadového papíru 

- Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnost bezplatné občanské poradny v Jaroměři 

- Dopis náměstka Dernera – sociální problematika, financování sociálních služeb 

 

Ověřovatele zápisu …………………………….…… 
                                             p. Machatý, p. Kňourek   



- Nabídka leteckých fotografií – CBS Nakladatelství 

- Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují – programové období 2021 – 2027 

- Žádost o dar pro Oblastní charitu, Červený Kostelec 

- Nabídka firmy Strabag na asfaltový recyklát 
 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s vypsáním Záměru na pronájem prostor bývalé  

prodejny. 

Výsledek hlasování: Pro  9   Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.11  bylo schváleno. 
  
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje zařazení území obce Šestajovice do území  

působnosti Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují,  z.s. na období 2021 – 2027. 

Výsledek hlasování: Pro  9   Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.12  bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje peněžní dar pro Oblastní charitu Červený Kostelec,  

středisko Hospic Anežky České ve výši 20000 Kč a středisko Domov Svatého Josefa ve výši  

10000 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro  9   Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.13  bylo schváleno. 

 

IX. Diskuse 
- p. Machatý – kamera k čapímu hnízdu 

 

 

 

Ověřovatele zápisu …………………………….…… 
                                     p. Machatý, p. Kňourek   
 

 

 

 

 

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

                         Alena Postupová                                                      p. Machatý, p. Kňourek   

 

V Šestajovicích 4.3. 2020 

 
Přílohy:  

- Prezenční listina 

- Schválený Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu 

- Zápis do kroniky 2018 

- Dopis náměstka hejtmana 

- Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Občanská poradna v Jaroměři 

- Žádost o dar – Oblastní charita Červený Kostelec 

- Nabídka firmy Strabag 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 1/2020 

ze zasedání zastupitelstva obce Šestajovice 

konaného dne 26. 2.  2020 

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

Usnesení č.2 

Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo a schvalují Rozpočet obce na rok 2020 jako  

vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 3.614.200 Kč v členění rozpočtu podle paragrafů  

jako závazné ukazatele. Rozpis rozpočtu bude proveden neprodleně po jeho schválení. 

Usnesení č.3  

Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo a schvalují Střednědobý výhled rozpočtu na roky  

2021-2024 

Usnesení č.4  
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí finanční hospodaření obce k 31.12.2019. 

Usnesení č.5  
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Darovací smlouvu s Městskou knihovnou Jaroměř a  

výši daru 3000 Kč a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 

Usnesení č.6 
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí informaci o hospodaření s prostředky na  

Obecní knihovnu v Šestajovicích od Městské knihovny Jaroměř. 

Usnesení č.7 
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí zápis do kroniky za rok 2017. 

Usnesení č.8 
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje, aby pozemky ve vlastnictví neidentifikovaných  

osob, u kterých byla obec ustanovena opatrovníkem, byly použity na společná zařízení.  

Usnesení č.9 
Zastupitelstvo obce Šestajovice požaduje, aby při pozemkových úpravách všechny pozemky, 

na kterých je v reálu stavba vodního díla zavodňovacího a odvodňovacího systému (náhony 

pro zavlažování) a současně jsou tyto pozemky zakresleny ve veřejném seznamu (katastr 

nemovitostí), měly přiděleno samostatné parcelní číslo s odpovídající kulturou. 

Usnesení č.10 
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Program rozvoje obce na období let 2019 – 2024. 

Usnesení č.11  
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s vypsáním Záměru na pronájem prostor bývalé  

prodejny. 

Usnesení č.12 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje zařazení území obce Šestajovice do území  

působnosti Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z.s. na období 2021 – 2027. 

Usnesení č.13 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje peněžní dar pro Oblastní charitu Červený Kostelec,  

středisko Hospic Anežky České ve výši 20000 Kč a středisko Domov Svatého Josefa ve výši  

10000 Kč. 

 
V Šestajovicích dne 4. 3. 2020 

 

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

              Alena Postupová                                                             Vlastimil Skořepa 

                     starostka                                                                       místostarosta                       
 


