
   Zápis č. 5/2019 ze zasedání Zastupitelstva 

obce  Šestajovice 

 konaného dne 4.9.2019 
 

 

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

 

Přítomni :8 

Omluveni :1 

Neomluveni : 0 

Hosté :  3 (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. Kňourek, p. Machatý  a zapisovatelkou: p. Rámová 

-schváleno všemi přítomnými členy. 

 

Program jednání   
1.  Kontrola plnění usnesení   

2.  Rozpočtové opatření 

3.  Stavební úpravy skladu 
4.  Veřejné vyhlášky 

5.  Vodovod Roztoky nad Metují 

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 3,4/2019. 

 

 

Ověřovatelé zápisu …………………………….…… 
                                          p. Kňourek, p. Machatý   

 



- Podepsána Smlouva o nájmu s firmou Městské vodovody a kanalizace s.r.o., Jaroměř 

- Schválen plán společných zařízení s výhradami 

 

II. Rozpočtové opatření 
Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č.2,  kde se příjmy i výdaje 

rozpočtu zvyšují o obdrženou dotaci z POV královéhradeckého kraje ve výši 184.000 Kč. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č.2. 

Usnesení č.2 bere na vědomí. 

 

 

III. Stavební úpravy skladu 
Starostka obce seznámila zastupitele s aktuální projektovou dokumentací na stavební úpravy 

skladu a s podanou žádostí o stavební povolení. 

Dle položkového rozpočtu je celková cena stavebních prací ve výši 3.886.442,37 Kč (dle 

návrhu z roku 2/2018 byla cena 2.664.500,-- Kč) 

Starostka obce navrhla hledat jiné levnější řešení, kde by se dala uskladnit stará hasičská 

technika. 

 

IV. Veřejné vyhlášky 
Starostka obce seznámila zastupitele s návrhy Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním 

poplatku ze psů a s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství bude projednána na příštím zasedání zastupitelstva obce. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním  

poplatku ze psů. 

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.3 bylo schváleno. 

 

 

V. Vodovod Roztoky nad Metují 
Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem VAK Náchod, a.s. vložit vodovod Roztoky 

nad Metují do jejich společnosti výměnou za akcie společnosti, jejichž hodnota bude určena 

na základě soudního odhadu majetku. Vodovod by se tak stal majetkem společnosti VAK 

Náchod, a.s., která bude zodpovědná za řádné provozování vodovodního řádu a bude na tomto 

majetku provádět i příslušné opravy a rekonstrukce řádu. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje vložení Vodovodu Roztoky nad Metují do 

společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 

Výsledek hlasování: Pro  6   Proti  0  Zdržel se  2 (xxxxx, xxxxxxxx) 

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

 

 Ověřovatelé zápisu …………………………….…… 
                                          p. Kňourek, p. Machatý   

 



VI. Různé, Došlá pošta 
- Kominík a revize kotlů 

- Webové stránky obce – probíhají finální úpravy 

- Svoz nebezpečného odpadu – 28. 9. 2019 

- Jednání o odkupu budovy bývalé zemědělské stavby Zemědělského a obchodního 

družstva Josefov 

- Prodej nepotřebného materiálu a majetku 

 

VII. Diskuse 

- p. xxxxx – prořezat cestu ke Žďáru  
- p. xxxxxxx – zjistit, kde jsou po obci uzávěry vody 

 
 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce…………………….…          Ověřovatelé zápisu ……….…………………… 

                         Alena Postupová                                                p. Kňourek, p. Machatý   

 

 

 

 

 

 

V Šestajovicích 6.9.2019 

 

 
Přílohy:  

- Prezenční listina 

- Rozpočtové opatření č.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 5/2019 

ze zasedání zastupitelstva obce Šestajovice 

konaného dne 4.9.2019 

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

Usnesení č.2  
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2. 

Usnesení č.3 
Zastupitelstvo obce Šestajovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním  

poplatku ze psů. 

Usnesení č.4 
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje vložení Vodovodu Roztoky nad Metují do 

společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Šestajovicích dne 6.9.2019 

 

 

 

 

 

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

              Alena Postupová                                                             Vlastimil Skořepa 

                     starostka                                                                       místostarosta                      


