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p. Suchánková    p. Čtvrtečka 

Zápis č. 4/2021 ze zasedání zastupitelstva 
obce  Šestajovice konaného dne 16. 6. 2021 

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

 

Přítomni: 8 

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). 

 

Starostka obce v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala nově přítomného člena zastupitelstva 

ke složení slibu. Před složením slibu ho upozornila, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu 

s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).  

 

Složení slibu proběhlo tak, že starostka přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích  „Slibuji 

věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 

v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a vyzvala pana Voltra ke 

složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. 

Pan Voltr potvrdil složení slibu svým podpisem. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. Suchánková, p. Čtvrtečka a zapisovatelkou: p. Rámová 

- schváleno všemi přítomnými členy. 

 

Program jednání   

1. Kontrola plnění usnesení   

2. Finanční hospodaření k 31. 5. 2021 

3. Dotace z POV, dotace pro SDH 

4. Majetkové záležitosti  

5. Komplexní pozemkové úpravy - informace 

6. Různé, došlá pošta 

7. Diskuse 

8. 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 3/2021 

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

o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a vyslovuje souhlas s celoročním  

hospodařením obce bez výhrad. Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn po dobu 15 dnů před  
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jeho projednáním v zastupitelstvu obce na úřední desce a elektronické úřední desce – 

VYVĚŠEN 

- Zastupitelstvo obce Šestajovice projednalo a schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a  

doporučuje přeúčtovat hospodářský výsledek obce ke dni schválení účetní závěrky 

- Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Kupní smlouvu se Zemědělským a obchodním 

družstvem Josefov v likvidaci na koupi zemědělské stavby, a to budovy bez čp, umístěné na 

pozemcích p.č. 106/1, 106/2, 106/3 a 106/4 v kú Šestajovice u Jaroměře, za 186.860 Kč. – 

KOUPENO 

- Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-2012694/SOBS VB/01 s ČEZ 

Distribuce a.s. - UZAVŘENA 

- Zastupitelstvo obce Šestajovice požaduje a schvaluje v rámci pozemkových úprav zaměření 

uměle vytvořených podzemních vodních vedení a následné zanesení do mapových podkladů 

- Zastupitelstvo obce Šestajovice požaduje a schvaluje v rámci pozemkových úprav, aby 

výměra pozemku p.č. 204/2 ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy ČR 

s.p., dle Zákona č. 139/2002 Sb., Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, 

byla použita na společná zařízení a výše uvedený pozemek převeden na Obec Šestajovice 

- Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje dodavatelem věžové sestavy na dětské hřiště firmu 

Monotrend  s.r.o., Tišnov - ZHOTOVENO 

II. Finanční hospodaření k 31. 5. 2021  
Starostka obce seznámila zastupitele s finančním hospodařením obce k 31. 5. 2021 a se stavy na 

bankovních účtech. 

III. Dotace z POV, dotace pro SDH 
Starostka obce seznámila zastupitele se schválenou Žádostí o dotaci z POV na rok 2021 a s výší 

příspěvku 195.000 Kč, z které bude zhotovena pergola k hasičské zbrojnici, fitness prvky pro dospělé, 

věžová sestava na dětské hřiště, přístřešek za obecní úřad. 

Dále zastupitele seznámila s možností získat dotaci z Nadace Agrofert pro jednotku JPO V na 

dovybavení jednotky (motorová pila, elektrocentrála). Pan Cejnar upozornil, že by bylo potřeba koupit 

i novou stříkačku. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje podání Žádosti o dotaci z Nadace Agrofert pro jednotku 

JPO V na dovybavení jednotky. 

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

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

IV. Majetkové záležitosti 
- ZEMĚDĚLSKÁ STAVBA 

Zastupitelé diskutovali o využití celé stavby. Na příštím jednání předloží své návrhy. 

 

- Žádost firmy ELEKTRO SCHEJBAL s.r.o. na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby za 5225 Kč s ČEZ Distribuce a.s. 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022125_SOBS VB_01 s ČEZ Distribuce a.s. 

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

Usnesení č.3 bylo schváleno. 

V. Pozemkové úpravy  
Místostarosta obce seznámil zastupitele s aktuálními informacemi. 
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VI. Různé, Došlá pošta 
- Čapí hnízdo – starostka obce informovala zastupitele o zjištěných informacích ohledně 

instalace kamery k čapímu hnízdu a vyzvala zastupitele k hlasování, zda kameru u hnízda 

chtějí 

- 19. 6. – plánováno letní kino 

- 28. 8. – plánovaná akce myslivců – Pouťové posezení 

- Prodej multikáry – diskuse ohledně prodeje, na příštím jednání bude hlasováno o případném 

zájemci   

- Silnice na Volovku – starostka obce seznámila zastupitele s jednáním ohledně silnice na 

Volovku a Veselici 

- Dopis p. xxxxxxxxx  – vyjádření nespokojenosti s rozhodováním zastupitelstva 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s umístěním kamery k čapímu hnízdu. 

Výsledek hlasování: Pro: 4 Proti: 1 (Cejnar) Zdržel se: 3 (Machatý, Rámová, Skořepa) 

Návrh nebyl přijat. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s prodejem multikáry. 

Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 1 (Cejnar) Zdržel se: 1 (Machatý) 

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

VII. Diskuse 
- p. Skořepa – je potřeba vyměnit sloup u trafostanice 

- p. Suchánková – pochvala pracovnici obce p. xxxxxxxxx za údržbu obce 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce……..…………………….… 

Alena Postupová 

 

 

 

V Šestajovicích 20. 6. 2021 

 

 

 
Přílohy:  
- Prezenční listina 

- Vznik mandátu 

- Slib člena zastupitelstva 
- Čapí hnízdo – rozpočet, korespondence od 4. 8. 2020 

- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

- Dopis p. xxxxxxxxx 
 

 

 
 



 

 

 

Usnesení č. 4/2021 ze zasedání zastupitelstva obce 
Šestajovice konaného dne 16. 6. 2021 

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

Usnesení č.2 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje podání Žádosti o dotaci z Nadace Agrofert pro jednotku 

JPO V na dovybavení jednotky. 

Usnesení č.3  

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2022125_SOBS VB_01 s ČEZ Distribuce a.s. 

Usnesení č.4  
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s prodejem multikáry. 

 

 

 

V Šestajovicích dne 23. 6. 2021 

 

 

 

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

Alena Postupová     Vlastimil Skořepa 

       starostka           místostarosta                       
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