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

p. Kňourek   p. Suchánková 

1 

Zápis č. 4/2020 ze zasedání zastupitelstva 
obce  Šestajovice konaného dne 2. 9. 2020 

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 místostarostou 

obce Bc. Vlastimilem Skořepou. Místostarosta zkonstatoval, 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.  

Místostarosta dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů obecního zastupitelstva, a 

proto je usnášeníschopné (92 odst.3 zákona o obcích). 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Místostarosta navrhl ověřovatele zápisu: p. Suchánková, p. Kňourka a zapisovatelkou: p. Rámová 

- schváleno všemi přítomnými členy. 

 

Program jednání   

1. Kontrola plnění usnesení   

2. Majetkové záležitosti  

3. Rozpočtové opatření, finanční hospodaření 

4. Kronika 

5. Různé, došlá pošta 

6. Diskuse 

7. 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   
Místostarosta seznámil zastupitele s plněním Usnesení 3/2020 

- 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. 

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

xxxxxx xxxxxxx 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. – SMLOUVA 

PODEPSÁNA OD 1.7.2020 

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

Roztoky nad Metují dle přiloženého zákresu panu xxxxxx xxxxx z Dobrušky, majiteli čp.6 

Roztoky za cenu ročního nájmu ve výši 1000 Kč. – SMLOUVA PŘIPRAVENA K PODPISU 
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- 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 - ZÁMĚR VYPSÁN A ŘÁDNĚ VYVĚŠEN 

- 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. - ZÁMĚR VYPSÁN A ŘÁDNĚ VYVĚŠEN 

II. Majetkové záležitosti 
ZÁMĚR č. 7/2020 

- Žádost firmy HAJAX s.r.o., Meziměstí na pronájem části obecního pozemku p.č. 33 v kú  

Roztoky nad Metují 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s pronájmem části obecního pozemku p.č. 33 v kú Roztoky  

nad Metují dle přiloženého zákresu firmě HAJAX s.r.o., Meziměstí, majiteli čp.14 Roztoky za cenu  

ročního nájmu ve výši 1000 Kč. 

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

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

ZÁMĚR č. 8/2020 

- Žádost manželů XXXXXXXXXX, Rychnovek, majitelů čp. 62 Šestajovice na odkup části 

obecních pozemků p.č. 142/1 a 131/1 v kú Šestajovice u Jaroměře, aby se zarovnaly hranice 

pozemku. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s prodejem části obecního pozemku p.č. 142/1 a 131/1 dle 

přiloženého zákresu v kú Šestajovice u Jaroměře za cenu 60 Kč/m2 manželům XXXXXXXXX, 

Rychnovek, majitelům čp. 62 Šestajovice s tím, že veškeré náklady s prodejem spojené a geometrické 

plány na rozdělení pozemků hradí kupující 

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

Usnesení č.3 bylo schváleno. 

 

III. Rozpočtové opatření, finanční hospodaření 
Místostarosta obce seznámil zastupitele s finančním hospodařením obce k 31. 7. 2020 a 

s Rozpočtovým opatřením č. 3., kde se snižují příjmy i výdaje rozpočtu o částku 118.000 Kč. 

Dále seznámil zastupitele se zřízením majetkového účtu pro upsání akcií společnosti VAK Náchod a.s. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí finanční hospodaření obce k 31. 7. 2020. 

Usnesení č.4 bere na vědomí. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 3., kde se příjmy a výdaje snižují o 

částku 118.000 Kč. 

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

Usnesení č.5 bylo schváleno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí zřízení majetkového účtu pro upsání akcií společnosti  

VAK Náchod a.s. 

Usnesení č.6 bere na vědomí. 
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IV. Kronika 
Paní Cejnarová seznámila zastupitele se zápisem do kroniky za rok 2019. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí zápis do kroniky za rok 2019. 

Usnesení č.7 bere na vědomí. 

 

V. Různé, Došlá pošta 
- Svoz nebezpečného odpadu – 26. 9. 2020 

- DSO Jaroměřsko - změna Stanov – Dodatek č. 7  ke Stanovám Dobrovolného svazku obcí 

Jaroměřsko – vystoupení obce Nový Ples 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje dodatek č. 7 ke Stanovám Dobrovolného svazku obcí 

Jaroměřsko. 

Výsledek hlasování: Pro  7   Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.8 bylo schváleno 

 

VI. Diskuse 
 

 

 

 

 

 

 

 

Místostarosta obce……..…………………….… 

Bc. Vlastimil Skořepa 

 

V Šestajovicích 5. 9. 2020 

 
Přílohy:  
- Prezenční listina 

- Záměr č. 7/2020 

- Záměr č. 8/2020  - Žádost firmy HAJAX 
- Rozpočtové opatření č.3 

- Dodatek č.7 ke Stanovám DSO Jaroměřsko 

 

 



 

Usnesení č. 4/2020 ze zasedání zastupitelstva obce 
Šestajovice konaného dne 2. 9. 2020 

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

Usnesení č.2 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s pronájmem části obecního pozemku p.č. 33 v kú Roztoky  

nad Metují dle přiloženého zákresu firmě HAJAX s.r.o., Meziměstí, majiteli čp.14 Roztoky za cenu  

ročního nájmu ve výši 1000 Kč. 

Usnesení č.3  

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s prodejem části obecního pozemku p.č. 142/1 a 131/1 dle 

přiloženého zákresu v kú Šestajovice u Jaroměře za cenu 60 Kč/m2 manželům Mykytovým, 

Rychnovek, majitelům čp. 62 Šestajovice s tím, že veškeré náklady s prodejem spojené a geometrické 

plány na rozdělení pozemků hradí kupující 

Usnesení č.4  
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí finanční hospodaření obce k 31. 7. 2020. 

Usnesení č.5  
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 3., kde se příjmy a výdaje snižují o 

částku 118.000 Kč. 

Usnesení č.6 
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí zřízení majetkového účtu pro upsání akcií společnosti  

VAK Náchod a.s. 

Usnesení č.7 
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí zápis do kroniky za rok 2019. 

Usnesení č.8 
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje dodatek č. 7 ke Stanovám Dobrovolného svazku obcí 

Jaroměřsko. 

 

 

V Šestajovicích dne 5. 9. 2020 

 

 

 

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

Alena Postupová     Vlastimil Skořepa 

       starostka           místostarosta                       
  



 

Obsah 

Zápis č. 4/2020 ze zasedání zastupitelstva obce  Šestajovice konaného dne 2. 9. 2020 ......................... 1 

Usnesení č.1 bylo schváleno............................................................................................................ 1 

I. Kontrola plnění usnesení ............................................................................................................. 1 

II. Majetkové záležitosti ............................................................................................................... 2 

Usnesení č.2 bylo schváleno............................................................................................................ 2 

Usnesení č.3 bylo schváleno............................................................................................................ 2 

III. Rozpočtové opatření, finanční hospodaření ............................................................................ 2 

Usnesení č.4 bere na vědomí. .......................................................................................................... 2 

Usnesení č.5 bylo schváleno............................................................................................................ 2 

Usnesení č.6 bere na vědomí. .......................................................................................................... 2 

IV. Kronika .................................................................................................................................... 3 

V. Různé, Došlá pošta .................................................................................................................. 3 

- DSO Jaroměřsko - změna Stanov – Dodatek č. 7  ke Stanovám Dobrovolného svazku obcí 

Jaroměřsko – vystoupení obce Nový Ples ............................................................................................... 3 

Usnesení č.8 bylo schváleno .................................................................................................................. 3 

VI. Diskuse .................................................................................................................................... 3 

Usnesení č. 4/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Šestajovice konaného dne 2. 9. 2020 ..................... 4 

 


