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p. Suchánková    p. Čtvrtečka 

Zápis č. 4/2022 ze zasedání zastupitelstva 
obce  Šestajovice konaného dne 7. 9. 2022 

Místo konání: Šestajovice, obecní dům  Čas konání – zahájení: 18.30 ukončení: 20.00 hod. 

 

Přítomni: 9 

Omluveni: 0 

Neomluveni: 0 

Hosté: 1 (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. Čtvrtečka a zapisovatelkou: p. Rámová 

- schváleno všemi přítomnými členy. 

 

Program jednání   

1. Kontrola plnění usnesení   

2. Finanční hospodaření  

3. Majetkové záležitosti - silnice 

4. Změna č.1 Územního plánu 

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: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení č.1 bylo schváleno. 

I. Kontrola plnění usnesení   
Starostka seznámila zastupitele s plněním Usnesení 3/2022 

- Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje založení dalšího běžného účtu u ČSOB a.s. a založení 

termínovaného vkladu u ČSOB a.s. - SPLNĚNO 

- Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2. 

- Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje vypracování studie na využití zemědělské stavby a 

okolních pozemků. - ZADÁNO 

- Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje pro nadcházející volební období 2022 – 2026 9 členné 

zastupitelstvo. 

- Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje rozšíření obsahu Změny č. 1 Územního plánu Šestajovice 

pořizovaného zkráceným postupem pořizování o prvky regulačního plánu pro lokalitu PS-02. – BUDE 

VYPSÁN TERMÍN VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 

- Zastupitelstvo obce Šestajovice ukládá starostce obce, aby na Valné hromadě DSO Jaroměřsko 

hlasovala pro zpětvzetí žaloby podané u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou dne 29. 10. 2018 

o zaplacení částky 200.000 Kč proti společnostem Dabona s.r.o. a Star, a.s. 
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II. Finanční hospodaření 
Starostka obce seznámila zastupitele s finančním hospodařením a se stavy na bankovních účtech.  

III. Majetkové záležitosti - silnice 
Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem Dohody o narovnání vlastnických práv k pozemní 

komunikaci na Volovku a se Smlouvou o smlouvě budoucí darovací na převod vlastnických práv 

k části pozemní komunikace na Veselici. 

  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Dohodu o narovnání uzavřenou mezi Královéhradeckým 

Krajem, obcí Šestajovice a obcí Velká Jesenice. 

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

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na převod  

vlastnických práv k části pozemní komunikace s Královéhradeckým krajem. 

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

Usnesení č.3 bylo schváleno. 

IV. Změna č. 1 Územního plánu 
Starostka obce seznámila zastupitele s vypsaným termínem veřejného projednávání návrhu Změny č.1 

Územního plánu Šestajovice na den 18. 10. 2022. 

V. Komplexní pozemkové úpravy – informace 
Místostarosta obce seznámila zastupitele s aktuálními informacemi. 

VI. Různé, Došlá pošta 
- Prohlídka komínů – 30. 9. – 1. 10. 2022  

- Setkání důchodců 

- Volby do zastupitelstev obcí 

- Dodatek ke Smlouvě o vedení účetnictví 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vedení účetnictví. 

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 2 (Postupová, Cejnar) 

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

VII. Diskuse 
- p. xxxxxxxxx – zhotovit branku od dětského hřiště k pergole  

 

 

 

Starostka obce ……..…………………….… 

Alena Postupová 

 

 

 

V Šestajovicích 14. 9. 2022 
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Přílohy:  

- Prezenční listina 

- Návrh Dohody o narovnání 
- Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí darovací 

- Návrh Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vedení účetnictví 

 
 

 



 

 

 

Usnesení č. 4/2022 ze zasedání zastupitelstva obce 
Šestajovice konaného dne 7. 9. 2022 

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

Usnesení č.2 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Dohodu o narovnání uzavřenou mezi Královéhradeckým 

Krajem, obcí Šestajovice a obcí Velká Jesenice. 

Usnesení č.3 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací na převod  

vlastnických práv k části pozemní komunikace s Královéhradeckým krajem. 

Usnesení č.4 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vedení účetnictví. 

 

 

 

V Šestajovicích dne 14. 9. 2022 

 

 

 

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

Alena Postupová     Vlastimil Skořepa 

       starostka           místostarosta                       
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