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Zápis č. 2/2020 ze zasedání zastupitelstva 
obce  Šestajovice konaného dne 13. 5. 2020 

Místo konání: Šestajovice, obecní dům  Čas konání – zahájení: 18.30 ukončení: 22.30 hod. 

 

Přítomni: 9 

Omluveni: 0 

Neomluveni: 0 

Hosté: 2 (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. Cejnar, p. Čtvrtečka a zapisovatelkou: p. Rámová 

- schváleno všemi přítomnými členy. 

 

Program jednání   

1. Kontrola plnění usnesení   

2. Majetkové záležitosti  

3. Finanční hospodaření k 30. 4. 2020, Rozpočtové opatření č. 1 

4. Závěrečný účet obce 2019, Účetní závěrka 2019 

5. Změna č. 1 Územního plánu Šestajovice 

6. Komplexní pozemkové úpravy  

7. Opravy topení v budovách obce 

8. Vodovody 

9. Různé, došlá pošta 

10. Diskuse 

11. 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 1/2020 

- Proveden rozpis Rozpočtu na rok 2020, který byl schválen jako vyrovnaný ve výši příjmů a 

výdajů 3.614.200 Kč v členění podle paragrafů 

- Podepsána Darovací smlouva s Městskou knihovnou Jaroměř a dar zaplacen. 

- Vypsán Záměr č. 1/2020 na pronájem prostor bývalé prodejny 

- Podepsány darovací smlouvy s Oblastní charitou Červený Kostelec – středisko Hospic 

Anežky České a Domov Svatého Josefa a dary zaplaceny 

II. Majetkové záležitosti 
- Žádost pana XXXXXX z Roztok o prodej obecních pozemků v kú Roztoky nad Metují, p.č. 

90, p.č. 25/2 a p.č. 26. 



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

p. Cejnar   p. Čtvrtečka 

2 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo Žádost o prodej obecních pozemků a souhlasí  

s vypsáním Záměru na prodej pozemku p.č. 90 o výměře 371 m2, p.č. 25/2 o výměře 57 m2 a p.č. 26 o  

výměře 713 m2 v kú Roztoky nad Metují. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 1 (XXXXXX) Zdržel se: 1 (XXXXXXX) 

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

- Žádost pana XXXXXXXX ze Šestajovic o prodej části obecního pozemku v kú Šestajovice u 

Jaroměře, p.č. 18/1 o výměře cca 223 m2 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo Žádost o prodej části obecního pozemku dle  

přiložené mapky, která je přílohou zápisu a souhlasí s vypsáním Záměru na prodej části  

pozemku p.č. 18/1 v kú Šestajovice u Jaroměře. 

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

Usnesení č.3 bylo schváleno. 

- Dne 25. 3. 2020 vypsán Záměr č. 1/2020 na pronájem prostor bývalé prodejny v budově 

Obecního domu čp. 41 – přihlásil se jediný zájemce- Myslivecký spolek Ples se sídlem 

v Šestajovicích. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s pronájmem prostor bývalé prodejny v čp. 41  

Mysliveckému spolku Ples se sídlem v Šestajovicích. 

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

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí se stanovením ročního nájmu obecních prostor ve výši 50 Kč  

za m2.  

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

Usnesení č.5 bylo schváleno. 

 

- Žádost pana XXXXX na dlouhodobý pronájem společenské místnosti v budově Obecního 

domu čp. 41. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo Žádost o pronájem společenské místnosti  

v budově Obecního domu čp. 41 a souhlasí s vypsáním Záměru na pronájem. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 2 (XXXXXX, XXXXXXX) Zdržel se: 0 

Usnesení č.6 bylo schváleno 

- Návrh zastupitele p. Skořepy na vypsání záměru pronajmout obecní pozemky - část pozemku 

p.č. 28 a část pozemku p.č. 33 v kú Roztoky nad Metují předem určeným nájemcům, 

majitelům přilehlých nemovitostí. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s vypsáním Záměru na pronájem části obecního pozemku  

p.č. 28 v kú Roztoky nad Metují předem určenému nájemci, majiteli nemovitosti čp. 6. 

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

Usnesení č.7 bylo schváleno. 
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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s vypsáním Záměru na pronájem části obecního pozemku p.č.  

33 v kú Roztoky nad Metují předem určenému nájemci, majiteli nemovitosti čp. 14. 

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

Usnesení č.8 bylo schváleno. 

III. Finanční hospodaření k 30. 4. 2020 
Starostka obce seznámila zastupitele s finančním hospodařením obce k 30. 4. 2020 a s Rozpočtovým 

opatřením č. 1. 

Dále seznámila zastupitele s očekávaným poklesem daňových příjmů o 15 – 20 % z důvodu 

koronakrize. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí finanční hospodaření obce k 30. 4. 2020. 

Usnesení č.9 bere na vědomí. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1. 

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

Usnesení č.10 bylo schváleno. 

IV. Závěrečný účet obce 2019, Účetní závěrka 2019 
Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem Závěrečného účtu obce za rok 2019 a se Zprávou o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. Dále předložila podklady pro schválení účetní 

závěrky za rok 2019. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo a schvaluje Závěrečný účet obce spolu se Zprávou  

o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a vyslovuje souhlas s celoročním  

hospodařením obce bez výhrad. Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn po dobu 15 dnů před  

jeho projednáním v zastupitelstvu obce na úřední desce a elektronické úřední desce. 

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

Usnesení č.11 bylo schváleno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a  

doporučuje přeúčtovat hospodářský výsledek obce ke dni schválení účetní závěrky. 

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

Usnesení č.12 bylo schváleno. 

V. Změna č. 1 Územního plánu Šestajovice 
Starostka obce seznámila zastupitele se Stanoviskem pořizovatele k návrhům na změnu územního 

plánu Šestajovice. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje návrh č. 1 - Změna plochy s rozdílným způsobem využití 

„ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ" na plochu s rozdílným způsobem využití „BYDLENÍ V 

RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ" na části pozemku p.č. 51/1 v katastrálním území 

Šestajovice u Jaroměře za podmínky úhrady nákladů na pořízení této změny navrhovatelem. 

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

Usnesení č.13 bylo schváleno. 
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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje návrh č. 2 - Změna plochy s rozdílným způsobem  

využití „BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH VENKOVSKÉ" na plochu s rozdílným  

způsobem využití „OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA" na  

pozemku p.č. 77 v katastrálním území Šestajovice u Jaroměře. Případně rozšíření plochy s  

rozdílným způsobem využití „BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ" o  

rozšíření způsobu využití o občanskou vybavenost. 

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

Usnesení č.14 bylo schváleno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje návrh č. 3 - Změna využití plochy s rozdílným  

způsobem využití „PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ" na pozemku p.č.  

359/1 v katastrálním území Šestajovice u Jaroměře o možnost využití výstavbu rybníku a  

souvisejících staveb pro jeho údržbu a mobiliář pro krátkodobou rekreaci. 

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

Usnesení č.15 bylo schváleno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje pořízení Změny č. 1 Územního plánu Šestajovice  

zkráceným postupem pořízení podle ustanovení § 55a stavebního zákona v rozsahu změny dle  

návrhů č. 1, 2 a 3 a v uvedení územního plánu Šestajovice do souladu s územně plánovací  

dokumentací vydanou krajem a schválenou politikou územního rozvoje a s prověřením  

možnosti dopadu zpracovaných územních studií Královéhradeckého kraje na řešené území  

obce Šestajovice. 

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

Usnesení č.16 bylo schváleno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje pro pořízení Změny č. 1 Územního plánu Šestajovice pro 

spolupráci s pořizovatelem za určeného zastupitele paní Alenu Postupovou, starostku obce. 

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

Usnesení č.17 bylo schváleno. 

Starostka obce seznámila zastupitele s cenovými nabídkami na zhotovení Změny č. 1  

Územního plánu Šestajovice. Byly osloveny tři firmy na podání cenové nabídky. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice vybralo jako zhotovitele Změny č. 1 Územního plánu firmu  

REGIO, projektový ateliér s.r.o.  

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

Usnesení č.18 bylo schváleno. 

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

Na základě požadavků orgánů veřejné správy, majitelů pozemků a připomínek občanů, navrhl změnu 

povrchu komunikací při komplexních pozemkových úpravách. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje změnu povrchu komunikací při komplexních pozemkových  

úpravách následovně: VC2-R - od S39 po P41 – zpevněná štěrková cesta, od P41 po P15 zpevněná 

štěrková cesta se zatravněním, VC5-R - od P20 po P17 – zpevněná štěrková cesta se zatravněním, 

HC12-R - za výhybnou V3 až na hranici katastrálního území – kolejová úprava, DC15-R - od S18 po 

P31 – zpevněná štěrková cesta se zatravněním, DC17-R - od S23 po P38 – zpevněná štěrková cesta se 
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zatravněním, VC6a-R - od S14 po V5 – kolejová úprava, DC8 - od cca Km 0,4 po cca Km 0,7 

(směrem od obce, od začátku klesání po konec stoupání na protějším vrcholu) – zpevněná štěrková 

cesta, DC10-R - od P28 až po křižovatku s pozemkem 10001/79 – zpevněná štěrková cesta se 

zatravněním. 

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

Usnesení č.19  bylo schváleno. 

VII. Opravy topení v budovách obce  
Starostka obce seznámila zastupitele s cenovými nabídkami na opravy topení v budově obecního 

domu a obecního úřadu. Byly osloveny tři firmy. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje jako zhotovitele opravy topení v budově obecního  

domu firmu Bartoš Václav, Vlkov. A v budově obecního úřadu firmu Petr Plaček, Velká Jesenice. 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 (XXXXXX) 

Usnesení č.20 bylo schváleno. 

VIII. Vodovody 
Starostka obce seznámila zastupitele s vypracovaným Plánem obnovy vodovodu Šestajovice. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Plán obnovy vodovodu Šestajovice a odsouhlasuje  

na obnovu majetku částku 80.000 Kč ročně. 

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

Usnesení č.21 bylo schváleno. 

Starostka obce seznámila zastupitele se Znaleckým posudkem č. 1331-17/2020 o ceně díla  

„Vodovod Roztoky nad Metují“ 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje vložit infrastrukturu Vodovodu Roztoky nad Metují  

do společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. jako nepeněžní vklad výměnou za 2.427  

akcií v emisním kurzu 1.717 Kč dle Znaleckého posudku č. 1331-17/2020.  

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 2 (XXXXXX, XXXXXXX) Zdržel se: 0 

Usnesení č.22 bylo schváleno. 

IX. Různé, Došlá pošta 
- Kultura v obci  

- 20. 6. 2020 -  letní kino na louce 

- Nabídka na ošetření lip a ořešáků v obci 

- Pergola před hasičskou zbrojnicí 

- Dotace z POV – výběrová komise nedoporučila schválení dotace 

- Odstoupení Nového Plesu z DSO Jaroměřsko 

- Žádost Občanské poradny v Jaroměři, Farní charita Dvůr Králové nad Labem o příspěvek na provoz 

- přístřešek za obecním úřadem 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s vybudováním pergoly před hasičskou zbrojnicí. 

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

Usnesení č.23 bylo schváleno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s vystoupením obce Nový Ples z Dobrovolného svazku obcí  
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Jaroměřsko. 

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

Usnesení č.24 bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč Občanské poradně  

Jaroměř, Farní charita Dvůr Králové nad Labem.  

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

Usnesení č.25 bylo schváleno. 

X. Diskuse 
- Vyčistění příkopu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Alena Postupová    p. Cejnar, p. Čtvrtečka 

 

V Šestajovicích 15. 5. 2020 

 
Přílohy:  

- Prezenční listina 

- Žádost o pronájem Myslivecký spolek Ples – Záměr č. 1/2020 
- Žádost o prodej obecního pozemku 

- Žádost o prodej obecního pozemku 

- Žádost o pronájem společenské místnosti 
- Rozpočtové opatření č. 1 

- Návrh Závěrečného účtu 2019 

- Účetní závěrka za rok 2019 
- Zápis z výběru dodavatele – Změna č. 1 Územního plánu 

- Zápis z výběru dodavatele – oprava topení v budově obecního úřadu 

- Zápis z výběru dodavatele – oprava topení v budově obecního domu 
- Návrh Plánu obnovy vodovodu Šestajovice 

- Znalecký posudek č. 1331-17/20 

- Odstoupení – obec Nový Ples 
- Žádost Občanské poradny v Jaroměři 

 



 

Usnesení č. 2/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 
Šestajovice konaného dne 13. 5. 2020 

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

Usnesení č.2 

Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo Žádost o prodej obecních pozemků a souhlasí  

s vypsáním Záměru na prodej pozemku p.č. 90 o výměře 371 m2, p.č. 25/2 o výměře 57 m2 a p.č. 26 o  

výměře 713 m2 v kú Roztoky nad Metují. 

Usnesení č.3  

Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo Žádost o prodej části obecního pozemku dle  

přiložené mapky, která je přílohou zápisu a souhlasí s vypsáním Záměru na prodej části  

pozemku p.č. 18/1 v kú Šestajovice u Jaroměře. 

Usnesení č.4  
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s pronájmem prostor bývalé prodejny v čp. 41  

Mysliveckému spolku Ples se sídlem v Šestajovicích. 

Usnesení č.5  
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí se stanovením ročního nájmu obecních prostor ve výši 50 Kč  

za m2.  

Usnesení č.6 
Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo Žádost o pronájem společenské místnosti  

v budově Obecního domu čp. 41 a souhlasí s vypsáním Záměru na pronájem. 

Usnesení č.7 
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s vypsáním Záměru na pronájem části obecního pozemku  

p.č. 28 v kú Roztoky nad Metují předem určenému nájemci, majiteli nemovitosti čp. 6. 

Usnesení č.8 
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s vypsáním Záměru na pronájem části obecního pozemku p.č.  

33 v kú Roztoky nad Metují předem určenému nájemci, majiteli nemovitosti čp. 14. 

Usnesení č.9 
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí finanční hospodaření obce k 30. 4. 2020. 

Usnesení č.10 
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1. 

Usnesení č.11 
Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo a schvaluje Závěrečný účet obce spolu se Zprávou  

o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a vyslovuje souhlas s celoročním  

hospodařením obce bez výhrad. Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn po dobu 15 dnů před 

jeho projednáním v zastupitelstvu obce na úřední desce a elektronické úřední desce. 

Usnesení č.12  
Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a  

doporučuje přeúčtovat hospodářský výsledek obce ke dni schválení účetní závěrky. 

Usnesení č.13 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje návrh č. 1 - Změna plochy s rozdílným způsobem využití 

„ZELEŇ SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ" na plochu s rozdílným způsobem využití „BYDLENÍ V 

RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ" na části pozemku p.č. 51/1 v katastrálním území 

Šestajovice u Jaroměře za podmínky úhrady nákladů na pořízení této změny navrhovatelem. 

Usnesení č.14 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje návrh č. 2 - Změna plochy s rozdílným způsobem  

využití „BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH VENKOVSKÉ" na plochu s rozdílným  

způsobem využití „OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA" na 

pozemku p.č. 77 v katastrálním území Šestajovice u Jaroměře. Případně rozšíření plochy s 

rozdílným způsobem využití „BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - VENKOVSKÉ" o 

rozšíření způsobu využití o občanskou vybavenost. 

 



 

Usnesení č.15  

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje návrh č. 3 - Změna využití plochy s rozdílným  

způsobem využití „PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ" na pozemku p.č.  

359/1 v katastrálním území Šestajovice u Jaroměře o možnost využití výstavbu rybníku a  

souvisejících staveb pro jeho údržbu a mobiliář pro krátkodobou rekreaci. 

Usnesení č.16 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje pořízení Změny č. 1 Územního plánu Šestajovice  

zkráceným postupem pořízení podle ustanovení § 55a stavebního zákona v rozsahu změny dle  

návrhů č. 1, 2 a 3 a v uvedení územního plánu Šestajovice do souladu s územně plánovací  

dokumentací vydanou krajem a schválenou politikou územního rozvoje a s prověřením  

možnosti dopadu zpracovaných územních studií Královéhradeckého kraje na řešené území  

obce Šestajovice. 

Usnesení č.17 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje pro pořízení Změny č. 1 Územního plánu Šestajovice pro 

spolupráci s pořizovatelem za určeného zastupitele paní Alenu Postupovou. 

Usnesení č.18 

Zastupitelstvo obce Šestajovice vybralo jako zhotovitele Změny č. 1 Územního plánu firmu  

REGIO, projektový ateliér s.r.o.  

Usnesení č.19 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje změnu povrchu komunikací při komplexních pozemkových  

úpravách následovně: VC2-R - od S39 po P41 – zpevněná štěrková cesta, od P41 po P15 zpevněná  

štěrková cesta se zatravněním, VC5-R - od P20 po P17 – zpevněná štěrková cesta se zatravněním,  

HC12-R - za výhybnou V3 až na hranici katastrálního území – kolejová úprava, DC15-R - od S18 po  

P31 – zpevněná štěrková cesta se zatravněním, DC17-R - od S23 po P38 – zpevněná štěrková cesta se  

zatravněním, VC6a-R - od S14 po V5 – kolejová úprava, DC8 - od cca Km 0,4 po cca Km 0,7  

(směrem od obce, od začátku klesání po konec stoupání na protějším vrcholu) – zpevněná štěrková  

cesta, DC10-R - od P28 až po křižovatku s pozemkem 10001/79 – zpevněná štěrková cesta se  

zatravněním. 

Usnesení č.20 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje jako zhotovitele opravy topení v budově obecního  

domu firmu Bartoš Václav, Vlkov. A v budově obecního úřadu firmu Petr Plaček, Velká Jesenice. 

Usnesení č.21 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Plán obnovy vodovodu Šestajovice a odsouhlasuje  

na obnovu majetku částku 80.000 Kč ročně. 

Usnesení č.22 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje vložit infrastrukturu Vodovodu Roztoky nad Metují  

do společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. jako nepeněžní vklad výměnou za 2.427  

akcií v emisním kurzu 1.717 Kč dle Znaleckého posudku č. 1331-17/2020.  

Usnesení č.23 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s vybudováním pergoly před hasičskou zbrojnicí. 

Usnesení č.24 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s vystoupením obce Nový Ples z Dobrovolného svazku obcí  

Jaroměřsko. 

Usnesení č.25 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč Občanské poradně  

Jaroměř, Farní charita Dvůr Králové nad Labem.  

 

V Šestajovicích dne 15. 5. 2020 

 

 

 

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

Alena Postupová     Vlastimil Skořepa 

       starostka           místostarosta                       
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