
 

 

Ověřovatelé zápisu        .………………….……  ….………………….…… 

p. Čtvrtečka    p. Suchánková   

Zápis č. 1/2021 ze zasedání zastupitelstva 
obce  Šestajovice konaného dne 24. 2. 2021 

Místo konání: Šestajovice, obecní dům  Čas konání – zahájení: 18.30 ukončení: 20.00 hod. 

 

Přítomni: 7 

Omluveni: 2 

Neomluveni: 0 

Hosté: 1 (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. Čtvrtečka, p. Suchánková a zapisovatelkou: p. Rámová 

- schváleno všemi přítomnými členy. 

 

Program jednání   

1. Kontrola plnění usnesení   

2. Rozpočet 

3. Finanční hospodaření 

4. Knihovna 

5. Změna č. 1 územního plánu 

6. Majetkové záležitosti  

7. Různé, došlá pošta 

8. Diskuse 

9. Usnesení - závěr 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje předložený program zasedání. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č.1 bylo schváleno. 

I. Kontrola plnění usnesení   
Starostka seznámila zastupitele s plněním Usnesení 6/2020 

- schváleno Rozpočtové provizorium, dle kterého bude obec hospodařit do doby schválení 

rozpočtu obce na rok 2021. Rozpočtové příjmy a výdaje v období rozpočtového provizoria se 

stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu na rok 2021. 

- schváleno Rozpočtové opatření č. 4, kde se příjmy a výdaje zvyšují o částku 29.000 Kč. 

- souhlas s pronájmem části obecního pozemku 348/1 v kú Šestajovice u Jaroměře o výměře 

388 m2 dle přiloženého zákresu firmě MěVAK, s.r.o. Jaroměř za cenu ročního nájmu ve výši 

5000 Kč. – DODATEK SMLOUVY PODEPSÁN 
- souhlas s vypsáním Záměru na prodej části obecních pozemků v kú Šestajovice u     Jaroměře, 

p.č. 69 (69/2 o výměře 65 m
2
) a p.č. 77 (77/2 o výměře 126 m

2
) dle geometrického plánu č. 

143-24/2016 předem určenému zájemci, majiteli nemovitosti čp. 61 Šestajovice. – ZÁMĚR 

VYPSÁN 
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- souhlas s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby s ČEZ Distribuce a.s. – SMLOUVA PODEPSÁNA 
- schváleno podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova – účel 1, občanská vybavenost, 

veřejná prostranství a infrastruktura na vybudování pergoly u hasičské zbrojnice, vybudování 

přístřešku za obecním domem, nákup fitness prvků, věžové sestavy na dětské hřiště a 

občanské vybavenosti – DOTACE PODÁNA 

- schválen Dodatek č. 10 ke Smlouvě č. 953024 s firmou Marius Pedersen, a.s. – DODATEK 

PODEPSÁN 

II. Rozpočet  
Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem Rozpočtu na rok 2021 a se Střednědobým výhledem 

rozpočtu na roky 2022-2025. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo a schvaluje Rozpočet obce na rok 2021 jako  

vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 3.498.900 Kč v členění rozpočtu ve výdajích podle paragrafů  

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

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo a schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky  

2022-2025. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č.3 bylo schváleno. 

III. Finanční hospodaření 
Starostka obce seznámila zastupitele s finančním hospodařením obce k 31. 12. 2020 a se stavy na 

bankovních účtech. 

IV. Knihovna 
Starostka obce seznámila zastupitele s Darovací smlouvou s Městskou knihovnou Jaroměř na rok 2021 

a navrhla poskytnout dar ve výši 3000 Kč. Dále byli seznámeni s informací o hospodaření s prostředky 

na Obecní knihovnu v Šestajovicích za rok 2020. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Darovací smlouvu s Městskou knihovnou Jaroměř a  

výši daru 3000 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

V. Změna č. 1 územního plánu 
Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem doplnění obsahu Změny č. 1 na změnu územního 

plánu Šestajovice. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice, v souladu s §6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního  

zákona, v platném znění, schvaluje doplnění obsahu Změny č. 1 Územního plánu Šestajovice a  

rozhoduje o zařazení požadavku do pořízení Změny č. 1 Územního plánu Šestajovice. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Usnesení č.5 bylo schváleno. 

VI. Majetkové záležitosti 
- ZÁMĚR č. 1/2021 

Žádost pana xxxxxxxx, Šestajovice 61 na odkup obecních pozemků p.č. 69/2 a 77/2 v kú Šestajovice u 

Jaroměře o celkové výměře 191 m
2 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s prodejem obecních pozemků p.č. 69/2 a 77/2 dle 

geometrického plánu č. 143-24/2016 v kú Šestajovice u Jaroměře za cenu 60 Kč/m
2
 panu xxxxxxxxxx,  

majiteli čp. 61 Šestajovice s tím, že veškeré náklady s prodejem hradí kupující. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č.6 bylo schváleno. 

- ZEMĚDĚLSKÁ STAVBA 

Starostka obce seznámila zastupitele s pokračujícím jednáním ohledně koupě zemědělské stavby a 

s vypracovaným Rozpočtem na demolici části budovy. 

 

- ODKUP POZEMKŮ 

Zastupitelé jednali o možnosti odkupu pozemků p.č. 103/2, 104/3 a 108 v kú Šestajovice u Jaroměře 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s koupí pozemků p.č. 103/2, 104/3 a 108 v kú Šestajovice u 

Jaroměře. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č.7 bylo schváleno. 

VII. Různé, Došlá pošta 
- Marius Pedersen a.s. – Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů 

- Poskytnutí daru oblastní charitě – Hospic Anežky České a Dům Svatého Josefa 

- Odvezen šrot 

- Cenová nabídka na čištění pomníků 

- Přidány 2 kontejnery na papír 

- Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 

- Fond obnovy vodovodu – potřeba zřídit a vydat směrnici 

- Žádost Energomontáže Votroubek s.r.o.  na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s. za 1000 Kč 

- Multikára  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů 

s firmou Marius Pedersen, a.s.  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č.8 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: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č.9  bylo schváleno. 
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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje zřízení Fondu obnovy vodovodu a Směrnici pro tvorbu a  

financování obnovy vodovodu. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č.10   bylo schváleno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice nesouhlasí s navrženou částkou za věcné břemeno ve Smlouvě o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce a.s. 

VIII. Diskuse 
 

- Paní Dvořáková – roznos respirátorů pro občany důchodového věku 

- Pan Cejnar – k inventuře v hasičské zbrojnici nebyl přiložen předávací protokol hasičů, 

kteří mají převzaté zásahové uniformy 

- Pan Cejnar – stále otevřená kaplička na hřbitově, nesvědčí to dřevu a omítkám, otevírat 

jen při příležitosti dušiček, vánoc a v létě 

- Pan Cejnar – finanční výbor a výbor pro občanské záležitosti a kulturu nepředložily žádný 

dokument o činnosti, požaduje nápravu a seznámení s jejich činností 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce……..…………………….… 

Alena Postupová 

 

 

 

V Šestajovicích 3. 3. 2021 

 

 

 
Přílohy:  
- Prezenční listina 

- Návrh rozpočtu 2021 

- Rozpočet 2021 
- Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 - 2025 

- Střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 2025 

- Obsah Změny č.1 ÚP Šestajovice 
- Záměr č. 1/2021 

- Mapa pozemků – návrh na koupi 

- Cenová nabídka na čištění pomníků 
- Směrnice pro tvorbu a financování obnovy vodovodu 

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

 
 

 
 



 

 

 

Usnesení č. 1/2021 ze zasedání zastupitelstva obce 
Šestajovice konaného dne 24. 2. 2021 

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

Usnesení č.2 

Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo a schvaluje Rozpočet obce na rok 2021 jako  

vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 3.498.900 Kč v členění rozpočtu ve výdajích podle paragrafů  

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

Usnesení č.3  

Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo a schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky  

2022-2025. 

Usnesení č.4  
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Darovací smlouvu s Městskou knihovnou Jaroměř a  

výši daru 3000 Kč. 

Usnesení č.5  
Zastupitelstvo obce Šestajovice, v souladu s §6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního  

zákona, v platném znění, schvaluje doplnění obsahu Změny č. 1 Územního plánu Šestajovice a  

rozhoduje o zařazení požadavku do pořízení Změny č. 1 Územního plánu Šestajovice. 

Usnesení č.6 
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s prodejem obecních pozemků p.č. 69/2 a 77/2 dle 

geometrického plánu č. 143-24/2016 v kú Šestajovice u Jaroměře za cenu 60 Kč/m
2
 panu xxxxxxxxxx,  

majiteli čp. 61 Šestajovice s tím, že veškeré náklady s prodejem hradí kupující. 

Usnesení č.7 
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s koupí pozemků p.č. 103/2, 104/3 a 108 v kú Šestajovice u 

Jaroměře. 

Usnesení č.8 
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů 

s firmou Marius Pedersen, a.s.  

Usnesení č.9 
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. 

Usnesení č.10 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje zřízení Fondu obnovy vodovodu a Směrnici pro tvorbu a  

financování obnovy vodovodu. 

 

V Šestajovicích dne 3. 3. 2021 

 

 

 

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

Alena Postupová     Vlastimil Skořepa 

       starostka           místostarosta                       
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