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

p. Dvořáková   p. Suchánková 

1 

Zápis č. 3/2020 ze zasedání zastupitelstva 
obce  Šestajovice konaného dne 24. 6. 2020 

Místo konání: Šestajovice, obecní dům  Čas konání – zahájení: 18.30 ukončení: 21.30 hod. 

 

Přítomni: 8 

Omluveni: 1 

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. Suchánková, p. Dvořáková a zapisovatelkou: p. Rámová 

- schváleno všemi přítomnými členy. 

 

Program jednání   

1. Kontrola plnění usnesení   

2. Majetkové záležitosti  

3. Řád veřejného pohřebiště 

4. Informace z DSO 

5. Různé, došlá pošta 

6. Diskuse 

7. 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 2/2020 

- Žádost o prodej obecních pozemků 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. - ZÁMĚR VYPSÁN 

- Žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 18/1 v kú Šestajovice u Jaroměře. - ZÁMĚR 

VYPSÁN 

- souhlas s pronájmem prostor bývalé prodejny v čp. 41 Mysliveckému spolku Ples se sídlem 

v Šestajovicích – Smlouva o pronájmu bude uzavřena od 1. 7. 2020 

- Žádost o pronájem společenské místnosti v budově Obecního domu čp. 41 - ZÁMĚR 

VYPSÁN 

-  souhlas s vypsáním Záměru na pronájem části obecního pozemku p.č. 28 v kú Roztoky n. 

Metují předem určenému nájemci, majiteli nemovitosti čp. 6.- ZÁMĚR VYPSÁN 

- souhlas s vypsáním Záměru na pronájem části obecního pozemku p.č. 33 v kú Roztoky n.M. 

předem určenému nájemci, majiteli nemovitosti čp. 14.- ZÁMĚR VYPSÁN 

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

REGIO, projektový ateliér s.r.o. – SMLOUVA PODEPSÁNA 
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- Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje jako zhotovitele opravy topení v budově obecního  

domu firmu Bartoš Václav, Vlkov – OPRAVA PROVEDENA. A v budově obecního úřadu 

firmu Petr Plaček, Velká Jesenice – OPRAVA BUDE REALIZOVÁNA 

- 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. – SMLOUVA 

JEŠTĚ NEBYLA PODEPSÁNA 

- poskytnutí daru ve výši 1.000 Kč Občanské poradně Jaroměř, Farní charita Dvůr Králové nad 

Labem. – DAR ZAPLACEN 

II. Majetkové záležitosti 
ZÁMĚR č. 2/2020 

Zastupitele od Záměru č. 2/2020 ustoupili. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice odstupuje od Záměru č.2/2020 prodat obecní pozemky p.č. 90 o  

výměře 371 m2, p.č. 25/2 o výměře 57 m2 a  pozemku p.č. 26 o výměře 713 m2. 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

ZÁMĚR č. 3/2020 

- Žádost pana xxxxxxxx z Šestajovic o prodej části obecního pozemku v kú Šestajovice u     

Jaroměře, p.č. 18/1 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 18/1 dle přiloženého zákresu  

v kú Šestajovice u Jaroměře za cenu 120 Kč/m2 panu xxxxxxx xxxxxxxxxx z Šestajovic s tím, že  

veškeré náklady s prodejem spojené a geometrický plán na rozdělení pozemku hradí kupující. 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č.3 bylo schváleno. 

ZÁMĚR č. 4/2020 

 

- Žádost pana xxxxx na pronájem zasedací místnosti v budově Obecního domu čp. 41 – 

k provozování soukromého klubu 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s pronájmem zasedací místnosti v čp. 41 panuxxxxxxxxxxxx 

k provozování soukromého klubu za těchto podmínek: prostory budou pronajaty jen na některé dny.  

Akce obce, spolků a krátkodobé pronájmy obyvateli obce mají vždy přednost. Cena nájmu se sjednává  

ve výši 50 Kč/m2 za rok. 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

ZÁMĚR č. 5/2020 

- Žádost pana xxxxx na pronájem části obecního pozemku p.č. 28 v kú Roztoky nad Metují 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s pronájmem části obecního pozemku p.č. 28 v kú Roztoky  

nad Metují dle přiloženého zákresu panu Evženu xxxxx z Dobrušky, majiteli čp.6 Roztoky za cenu  

ročního nájmu ve výši 1000 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č.5 bylo schváleno. 

 

 



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

p. Dvořáková   p. Suchánková 

3 

ZÁMĚR č. 6/2020 

- Žádost paní xxxxxxxx, Meziměstí na pronájem části obecního pozemku p.č. 33 v kú Roztoky  

nad Metují 

Vzhledem k tomu, že paní xxxxxxxx není majitelkou nemovitosti čp. 14 Roztoky, zastupitelstvo obce 

od Záměru pronajmout tento pozemek ustoupilo a navrhlo vypsat záměr nový. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s vypsáním nového Záměru pronajmout část obecního  

pozemku p.č. 33 v kú Roztoky nad Metují dle přiloženého zákresu předem určenému nájemci, majiteli  

čp.14  Roztoky  

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č.6 bylo schváleno. 

 

- Žádost pana xxxxxxx xxxxxx, Rychnovek, majitele čp. 62 Šestajovice na odkup části 

obecních pozemků p.č. 142/1 a 131/1 v kú Šestajovice u Jaroměře. 

 

Návrh na usnesení: 

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

p.č. 142/1 a p.č. 131/1 v kú Šestajovice u Jaroměře předem určenému zájemci, majiteli nemovitosti čp.  

62 Šestajovice. 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č.7 bylo schváleno. 

 

III. Řád veřejného pohřebiště 
Starostka obce seznámila zastupitele s Řádem veřejného pohřebiště. Zastupitelé projednali stanovení 

ceny za pronájem hrobových míst. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje ceny za pronájem hrobových míst takto: roční nájemné činí  

5 Kč/m2, služby s nájmem spojené 10 Kč/rok. 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č.8 bylo schváleno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Šestajovice s účinností od  

1. 9. 2020. 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č.9 bylo schváleno. 

 

IV. Informace z DSO 
DSO Metuje 

- sněm 11. 6. 2020 

- na svazku přítomen zástupce ČEZu Ing. xxxxxxx, který seznámil přítomné se změnami,které 

se budou týkat obcí: od roku 2021 nebudou oznámení o plánovaných odstávkách      

vyvěšovány, budou zasílány obcím mailem 

 

V. Různé, Došlá pošta 
- Kultura v obci  

- 20. 6. 2020 - proběhlo letní kino na louce 
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- IV-NAKLADATESTVÍ s.r.o. – nabídka prezentace v publikaci První pomoc není věda 

- opraveno topení v obecním domě 

 

VI. Diskuse 
- Spadlé dopravní značení v Roztokách 

- Výsadba nových smrků u hřbitova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce…………………….… 

Alena Postupová 

 

V Šestajovicích 1. 7. 2020 

 
Přílohy:  

- Prezenční listina 
- Záměr č. 2/2020 

- Záměr č. 2/2020 – Žádost p.xxxxxx 

- Záměr č. 2/2020 – Žádost paní xxxxxxxx 
- Záměr č. 2/2020 – Žádost pana xxxxx 

- Záměr č. 3/2020 
- Záměr č. 4/2020 

- Záměr č. 5/2020 

- Záměr č. 5/2020 – Žádost pana xxxxx 
- Záměr č. 6/2020  

- Záměr č. 6/2020 – Žádost paní xxxxxxxx 

- Žádost o odkup pozemků – pan xxxxxx 
- Řád veřejného pohřebiště 

- Souhlas k Řádu veřejného pohřebiště 

- Nabídka – IV Nakladatelství 
 

 



 

Usnesení č. 3/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 
Šestajovice konaného dne 24. 6. 2020 

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

Usnesení č.2 

Zastupitelstvo obce Šestajovice odstupuje od Záměru č.2/2020 prodat obecní pozemky p.č. 90 o  

výměře 371 m2, p.č. 25/2 o výměře 57 m2 a  pozemku p.č. 26 o výměře 713 m2. 

Usnesení č.3  

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 18/1 dle přiloženého zákresu  

v kú Šestajovice u Jaroměře za cenu 120 Kč/m2 panu Václavu Kryštofovi z Šestajovic s tím, že  

veškeré náklady s prodejem spojené a geometrický plán na rozdělení pozemku hradí kupující. 

Usnesení č.4  
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s pronájmem zasedací místnosti v čp. 41 panu Jiřímu Krskovi 

k provozování soukromého klubu za těchto podmínek: prostory budou pronajaty jen na některé dny.  

Akce obce, spolků a krátkodobé pronájmy obyvateli obce mají vždy přednost. Cena nájmu se sjednává  

ve výši 50 Kč/m2 za rok. 

Usnesení č.5  
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s pronájmem části obecního pozemku p.č. 28 v kú Roztoky  

nad Metují dle přiloženého zákresu panu Evženu Fojtů z Dobrušky, majiteli čp.6 Roztoky za cenu  

ročního nájmu ve výši 1000 Kč. 

Usnesení č.6 
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s vypsáním nového Záměru pronajmout část obecního  

pozemku p.č. 33 v kú Roztoky nad Metují dle přiloženého zákresu předem určenému nájemci, majiteli  

čp.14  Roztoky  

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

p.č. 142/1 a p.č. 131/1 v kú Šestajovice u Jaroměře předem určenému zájemci, majiteli nemovitosti čp.  

62 Šestajovice. 

Usnesení č.8 
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje ceny za pronájem hrobových míst takto: roční nájemné činí  

5 Kč/m2, služby s nájmem spojené 10 Kč/rok. 

Usnesení č.9 
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Šestajovice s účinností od  

1. 9. 2020. 

 

V Šestajovicích dne 1. 7. 2020 

 

 

 

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

Alena Postupová     Vlastimil Skořepa 

       starostka           místostarosta                       
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