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p. Machatý   p. Krsek 

Zápis č. 1/2023 ze zasedání zastupitelstva 
obce  Šestajovice konaného dne 22. 2. 2023 

Místo konání: Šestajovice, obecní dům  Čas konání – zahájení: 18.30 ukončení: 20.30 hod. 

 

Přítomni: 9 

Omluveni: 0 

Neomluveni: 0 

Hosté: 0 (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. Krsek a zapisovatelkou: p. Rámová 

- schváleno všemi přítomnými členy. 

 

Program jednání   

1. Kontrola plnění usnesení 

2. Rozpočet 2023, Střednědobý výhled rozpočtu   

3. Finanční hospodaření 

4. Vyhlášky obce 

5. Knihovna  

6. Komplexní pozemkové úpravy – informace 

7. Volnočasový areál 

8. Různé, došlá pošta 

9. Diskuse 

10. Souhrnné usnesení 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje předložený program zasedání. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 Kontrola plnění usnesení I.
Starostka seznámila zastupitele s plněním Usnesení 5/2022 

- Zastupitelstvo obce Šestajovice schválilo Rozpočtové opatření č. 6, kde se příjmy i výdaje rozpočtu 

zvyšují o částku 207.300 Kč. 

- Zastupitelstvo obce Šestajovice schválilo, aby starostka obce prováděla rozpočtová opatření ve výši 

přijatých dotací a sdílených daní v příjmech a výdajích a ve výdajích do částky 50.000 Kč, kde se 

nezmění celková výše rozpočtu. 

- Zastupitelstvo obce Šestajovice schválilo Rozpočtové provizorium, dle kterého bude obec hospodařit 

do doby schválení rozpočtu obce na rok 2023. Rozpočtové příjmy a výdaje v období rozpočtového 

provizoria se stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu na rok 2023. 

- Zastupitelstvo obce Šestajovice vydalo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci. 
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- Zastupitelstvo obce Šestajovice schválilo nákup ¼ pozemků p.č. 106/2 v k.ú. Šestajovice u Jaroměře 

od pana xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx. SMLOUVA PŘIPRAVENA K PODPISU 

- Zastupitelstvo obce Šestajovice schválilo uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 

1001982213 a č. 2001982213 se Státním pozemkovým úřadem. SMLOUVY ZAPSÁNY V KN 

- Zastupitelstvo obce Šestajovice schválilo Dodatek č. 12 ke Smlouvě č. 953024 s firmou Marius 

Pedersen, a. s. – DODATEK PODEPSÁN 

- Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z Úřadu práce na pracovnici 

údržby veřejné zeleně. – DOTACE PODÁNA, ALE NEMÁME NÁROK NA ČERPÁNÍ 

 Rozpočet 2023, Střednědobý výhled rozpočtu II.
Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem Rozpočtu na rok 2023 a se Střednědobým výhledem 

rozpočtu na roky 2024 - 2027. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo a schvaluje Rozpočet obce na rok 2023 jako  

schodkový ve výši příjmů 4.456.800 Kč a ve výši výdajů 5.346.800 Kč, kde schodek rozpočtu ve výši  

890.000 Kč je kryt přebytky hospodaření minulých let, 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: 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  

2024 - 2027. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 Finanční hospodaření III.
Starostka obce seznámila zastupitele s finančním hospodařením obce k 31. 12. 2022 a se stavy na 

bankovních účtech. 

Dále seznámila zastupitele se zaslanými nabídkami na termínované vklady. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje založení termínovaného vkladu na jeden rok u KB a.s. a  

s převodem 8 milionů Kč a založení termínovaného vkladu na tři měsíce s obnovou u ČSOB a.s. a  

s převodem 3 milionů Kč. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 Vyhlášky obce IV.
Zastupitelé projednali nové obecně závazné vyhlášky obce. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice vydává Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů. 

Výsledek hlasování: Pro:9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice vydává Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 

Výsledek hlasování: Pro:9 Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

  Knihovna V.
Starostka obce seznámila zastupitele s Darovací smlouvou s Městskou knihovnou Jaroměř na rok 2023 

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

na Obecní knihovnu v Šestajovicích za rok 2022. 

 

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. 7 bylo schváleno. 

 Komplexní pozemkové úpravy - informace VI.
Místostarosta obce seznámil zastupitele s aktuálními informacemi. 

 Volnočasový areál VII.
Starostka obce seznámila zastupitele s nabídkami na vypracování projektové dokumentace na 

volnočasový areál. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje vypracování projektové dokumentace na volnočasový areál 

firmou INGVESTA s.r.o. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 Různé, Došlá pošta VIII.
- Činnost výboru pro občanské záležitosti a kulturu 

- činnost za rok 2022 – zastupitelé vzali na vědomí 

- zastupitelé zřizují tento výbor dvoučlenný 

- Informace o podané žádosti na ÚP – vyřízení žádosti zamítnuto 

- Změna č. 1 ÚP Šestajovice - předána k projednání na KÚ 

- 17. 6. 2023 – letní kino 

- Podepsány smlouvy s KÚ KHK - komunikace na Volovku a Veselici 

- Darovací smlouva s MAS mezi Úpou a Metují na 1680 Kč 

- Žádost o poskytnutí fin. daru – Oblastní charita Červený Kostelec – hospic Anežky České a 

domov Sv. Josefa 

- Žádost o poskytnutí fin. daru – pečovatelská služba České Meziříčí 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje dvoučlenný výbor pro občanské záležitosti a kulturu. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Darovací smlouvu na finanční dar s Místní akční skupinou  

Mezi Úpou a Metují z.s. ve výši 1680 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 10  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  
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10000 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 11  bylo schváleno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje peněžní dar pro Agenturu domácí péče, Mgr. Zuzana  

Luňáková, České Meziříčí ve výši 10000 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č. 12  bylo schváleno. 

 Diskuse IX.
- kříž u školy – návrh na přemístění 

- oplocenky u hřbitova a v Roztokách – starostka požádala hasiče o jejich odstranění 

- roští u hřbitova a u řeky – starostka požádala hasiče o odvezení na čarodějnice 

- výběr poplatků KO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce……..…………………….… 

Alena Postupová 

 

 

 

V Šestajovicích 23. 2. 2023 

 

 

 
Přílohy:  
- Prezenční listina 

- Návrh Rozpočtu 2023 

- Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2024 – 2027 
- Nabídka na TV ČSOB 

- Nabídka na TV ČS 

- Nabídka na TV KB 
- OZV o místním poplatku ze psů 

- OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

- Informace o hospodaření knihovny v roce 2022 
 

 

 
 



 

 

 

Souhrnné Usnesení č. 1/2023 ze zasedání 
zastupitelstva obce Šestajovice konaného dne 22. 2. 

2023 

Usnesení č. 1/1/2023  
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje předložený program zasedání. 

Usnesení č. 2/1/2023 

Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo a schvaluje Rozpočet obce na rok 2023 jako  

schodkový ve výši příjmů 4.456.800 Kč a ve výši výdajů 5.346.800 Kč, kde schodek rozpočtu ve výši  

890.000 Kč je kryt přebytky hospodaření minulých let, v členění rozpočtu podle tříd v příjmech a  

paragrafů ve výdajích jako závazné ukazatele. Rozpis rozpočtu bude proveden neprodleně po jeho  

schválení. 

Usnesení č. 3/1/2023  

Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo a schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky  

2024 – 2027. 

Usnesení č. 4/1/2023  

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje založení termínovaného vkladu na jeden rok u KB a.s. a  

s převodem 8 milionů Kč a založení termínovaného vkladu na tři měsíce s obnovou u ČSOB a.s. a  

s převodem 3 milionů Kč. 

Usnesení č. 5/1/2023  

Zastupitelstvo obce Šestajovice vydává Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů 

Usnesení č. 6/1/2023  

Zastupitelstvo obce Šestajovice vydává Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 

Usnesení č. 7/1/2023  
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Darovací smlouvu s Městskou knihovnou Jaroměř a  

výši daru 3000 Kč. 

Usnesení č. 8/1/2023 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje vypracování projektové dokumentace na volnočasový areál 

firmou INGVESTA s.r.o. 

Usnesení č. 9/1/2023 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje dvoučlenný výbor pro občanské záležitosti a kulturu. 

Usnesení č. 10/1/2023 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Darovací smlouvu na finanční dar s Místní akční skupinou  

Mezi Úpou a Metují z.s. ve výši 1680 Kč. 

Usnesení č. 11/1/2023 

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. 12/1/2023 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje peněžní dar pro Agenturu domácí péče, Mgr. Zuzana  

Luňáková, České Meziříčí ve výši 10000 Kč. 

 

 

 

V Šestajovicích dne 23. 2. 2023 

 

 

 

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

Alena Postupová     Vlastimil Skořepa 

       starostka           místostarosta                       
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