Zápis č. 1/2022 ze zasedání zastupitelstva
obce Šestajovice konaného dne 23. 2. 2022
Místo konání: Šestajovice, obecní dům

Čas konání – zahájení: 18.30 ukončení: 21.00 hod.

Přítomni: 8
Omluveni: 1
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. Machatý, p. Voltr a zapisovatelkou: p. Rámová
- schváleno všemi přítomnými členy.
Program jednání
1. Kontrola plnění usnesení
2. Rozpočet 2022, Střednědobý výhled rozpočtu
3. Finanční hospodaření
4. Knihovna
5. Komplexní pozemkové úpravy – informace
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: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.1 bylo schváleno.

I.

Kontrola plnění usnesení

Starostka seznámila zastupitele s plněním Usnesení 6/2021
- schváleno Rozpočtové opatření č. 6, kde se příjmy a výdaje zvyšují o částku 157.000 Kč.
- schváleno Rozpočtové provizorium, dle kterého bude obec hospodařit do doby schválení rozpočtu
obce na rok 2022. Rozpočtové příjmy a výdaje v období rozpočtového provizoria se stanou příjmy a
výdaji schváleného rozpočtu na rok 2022.
- vydána Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
- vydána Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci.
- schválena Smlouvu o poskytnutí regionálních knihovnických služeb s Městskou knihovnou Náchod,
o.p.s. – SMLOUVA PODEPSÁNA

- Zastupitelstvo obce Šestajovice ukládá starostce obce hlasovat na nejbližší valné hromadě
DSO Jaroměřsko pro zpětvzetí odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze
dne 17. 8. 2021 č.j. 13 C 29/2019-334.
- schválen Dodatek č. 11 ke Smlouvě č. 953024 s firmou Marius Pedersen, a.s. – PODEPSÁN
- schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č.
21POVU1-0022 - PODEPSÁN
- souhlas s podáním žádosti o dotaci z Úřadu práce na pracovnici údržby veřejné zeleně - PODÁNA
- Zastupitelstvo obce souhlasí, dle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s bezúplatným převodem pozemků z
majetku České republiky do vlastnictví Obce Šestajovice. Jedná se o pozemky v obci Šestajovice,
katastrální území Šestajovice u Jaroměře, pozemky jsou vedeny na LV 10002, parcelní číslo 106/1, a
106/3 a dále LV 412 parcelní číslo 106/2, předmětné pozemky jsou v celé výměře, nebo z části
výměry v majetku České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3. Výše uvedené pozemky jsou zastavěny
budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví obce.
- Zastupitelstvo obce Šestajovice ukládá řešit parkování na obecní zeleni – V ŘEŠENÍ

II.

Rozpočet 2022, Střednědobý výhled rozpočtu

Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem Rozpočtu na rok 2022 a se Střednědobým výhledem
rozpočtu na roky 2023-2026.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo a schvaluje Rozpočet obce na rok 2022 jako
vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 3.670.000 Kč v členění rozpočtu podle tříd v příjmech a paragrafů
ve výdajích jako závazné ukazatele. Rozpis rozpočtu bude proveden neprodleně po jeho schválení.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo a schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky
2023 - 2026.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.3 bylo schváleno.

III.

Finanční hospodaření

Starostka obce seznámila zastupitele s finančním hospodařením obce k 31. 12. 2021 a se stavy na
bankovních účtech.

IV.

Knihovna

Starostka obce seznámila zastupitele s Darovací smlouvou s Městskou knihovnou Jaroměř na rok 2022
a navrhla poskytnout dar ve výši 3000 Kč. Dále byli seznámeni s informací o hospodaření s prostředky
na Obecní knihovnu v Šestajovicích za rok 2021.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Darovací smlouvu s Městskou knihovnou Jaroměř a
výši daru 3000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.4 bylo schváleno.

V.

Komplexní pozemkové úpravy - informace

Místostarosta obce seznámil zastupitele s aktuálními informacemi.

VI.

Majetkové záležitosti
-

Žádost ČEZ DISTRIBUCE o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-2021694/VB/1 Šestajovice – knn pro č.p. 39 s ČEZ Distribuce a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.5 bylo schváleno.

VII.
-

-

VIII.

Různé, Došlá pošta
Zápis z jednání finančního výboru – zastupitelé vzali na vědomí
Zápis z jednání kontrolního výboru – zastupitelé vzali na vědomí
Informace o podané žádosti na ÚP – vyřízení žádosti odloženo na březen z důvodu
neschváleného státního rozpočtu
Změna č.1 ÚP Šestajovice - předána k projednání MěÚ Jaroměř
18. 6. 2022 – letní kino
Bezúplatný převod pozemků pod zemědělskou stavbou v k.ú. Šestajovice od Pozemkového
úřadu – potvrzení převzetí žádosti, Zastupitelstvo obce se shodlo, že je bezpředmětné
projednávat nabídku pronájmu a smlouvy o zpětném užívání na pozemky od SPÚ, a to z
důvodu, že obec má nárok dle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na bezúplatný převod
těchto pozemků z majetku České republiky do vlastnictví Obce Šestajovice, o tento převod již
obec zažádala. Jedná se o pozemky v obci Šestajovice, katastrální území Šestajovice u
Jaroměře, pozemky jsou vedeny na LV 10002, parcelní číslo 106/1 a 106/3 a dále LV 412
parcelní číslo 106/2, předmětné pozemky jsou v celé výměře nebo z části výměry v majetku
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3. Výše uvedené pozemky jsou zastavěny
budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví obce.
P. xxxxx – ústně požádal o odstranění smrků z p.č. 133 v kú. Roztoky nad Metují, a osázení
tak, jak je uvedeno v Rozhodnutí Městského úřadu Jaroměř z 9. 6. 2014
Provozní doba sběrného místa

Diskuse

Starostka obce……..…………………….…
Alena Postupová

V Šestajovicích 1. 3. 2022

Přílohy:
Prezenční listina
Návrh Rozpočtu 2022
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2023 – 2026
Informace o hospodaření knihovny v roce 2021
Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
Provozní doba sběrného místa

Usnesení č. 1/2022 ze zasedání zastupitelstva obce
Šestajovice konaného dne 23. 2. 2022
Usnesení č.1
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje předložený program zasedání.
Usnesení č.2
Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo a schvaluje Rozpočet obce na rok 2022 jako
vyrovnaný ve výši příjmů a výdajů 3.670.000 Kč v členění rozpočtu podle tříd v příjmech a paragrafů
ve výdajích 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
2023 – 2026.
Usnesení č.4
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Darovací smlouvu s Městskou knihovnou Jaroměř a
výši daru 3000 Kč.
Usnesení č.5
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-2021694/VB/1 Šestajovice – knn pro č.p. 39 s ČEZ Distribuce a.s.

V Šestajovicích dne 1. 3. 2022

……………….……………………….
Alena Postupová
starostka

………………………………………..
Vlastimil Skořepa
místostarosta
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