
 

 

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

p. Suchánková    p. Čtvrtečka 

Zápis č. 5/2021 ze zasedání zastupitelstva 
obce  Šestajovice konaného dne 1. 9. 2021 

Místo konání: Šestajovice, obecní dům  Čas konání – zahájení: 18.30 ukončení: 21.00 hod. 

 

Přítomni: 9 

Omluveni: 0 

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. Machatý, p. Voltr a zapisovatelkou: p. Rámová 

- schváleno všemi přítomnými členy. 

 

Program jednání   

1. Kontrola plnění usnesení   

2. Finanční hospodaření  

3. Změna č.1 Územního plánu 

4. Komunikace 

5. Pergola u hasičské zbrojnice 

6. Komplexní pozemkové úpravy - informace 

7. Různé, došlá pošta 

8. Diskuse 

9. 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 4/2021 

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

jednotku JPO V na dovybavení jednotky – ŽÁDOST PODALO SDH 

- 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. – SMLOUVA UZAVŘENA 

- Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s prodejem multikáry. 

II. Finanční hospodaření  
Starostka obce seznámila zastupitele s finančním hospodařením obce k 31. 7. 2021, se stavy na 

bankovních účtech a s Rozpočtovým opatřením č. 2, kde se příjmy a výdaje zvýšily o částku 

224534,25 a s Rozpočtovým opatřením č. 3, kde se příjmy a výdaje zvyšují o částku 85860 Kč. 
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Návrh na usnesení: 

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

částku 85860 Kč. 

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

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

III. Změna č.1 Územního plánu 
Starostka obce seznámila zastupitele se Stanoviskem k druhému doplněnému návrhu na změnu 

Územního plánu Šestajovice, realizace víceúčelového hřiště na parc.č. 104/4 v katastrálním území 

Šestajovice u Jaroměře. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje druhý doplněný obsah  Změny č. 1 Územního plánu 

Šestajovice a rozhoduje o pořízení Změny č.1 Územního plánu. 

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

Usnesení č.3 bylo schváleno. 

IV. Komunikace 
Starostka obce seznámila zastupitele s dopisem ředitele Správy silnic Královéhradeckého kraje 

ohledně jednání o komunikaci III/30423 a komunikaci Šestajovice – Volovka. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s převodem pozemní komunikace, silnice III/30423, 

Šestajovice – Veselice, za předpokladu, že bude předána v řádném technickém stavu a kraj bude 

spravovat silnici Šestajovice – Volovka, kterou zařadí do silniční sítě. 

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

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

V. Pergola u hasičské zbrojnice 
Starostka obce seznámila zastupitele a zástupce SDH s cenovými nabídkami na zhotovení pergoly u 

hasičské zbrojnice. Zastupitele požadují, aby střecha pergoly byla s plechovou krytinou falcovaného 

typu, ne z makrolonu. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje zhotovitelem pergoly u hasičské zbrojnice firmu Roman 

Hynek, Tesařství Dubenec a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo. 

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

Usnesení č.5 bylo schváleno 

VI. Komplexní pozemkové úpravy - informace 
Místostarosta obce seznámil zastupitele s aktuálními informacemi. 

 

VII. Různé, Došlá pošta 
- Volba člena kontrolního výboru – starostka obce navrhla zvolit členem kontrolního výboru 

pana Vladimíra Voltra 

- Prodej multikáry – zastupitelé jednali ohledně prodeje multikáry, sešly se dvě nabídky na 

odkoupení 
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- Odkoupení části pozemků – od pana xxxxxxxxx 1/8 p.č. 103/2, 104/3, 108  a 96/10 v k.ú. 

Šestajovice u Jaroměře a od paní xxxxxxxxx 1/8 103/2, 104/3, 108  a 96/10 v k.ú. Šestajovice 

u Jaroměře 

- Zemědělská stavba – zastupitelé jednali o využití a potřebných opravách budovy (střecha, 

mříže na okna, zhotovení vrat, zazdění části oken, stržení stropu), domluvili si schůzku na 

pátek 3. 9. na 16 hodinu přímo u budovy 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje p. Vladimíra Voltra členem kontrolního výboru. 

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

Usnesení č.6 bylo schváleno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje prodej multikáry panu xxxxxxxxx xxxxxxxxx za nabídnutou 

cenu 60.000 Kč. Převod vozidla a náklady s tím spojené zajišťuje a hradí kupující. 

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Cejnar) 

Usnesení č.7 bylo schváleno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje nákup ¼ pozemků p.č. 103/2, 104/3, 108  a 96/10 v k.ú. 

Šestajovice u Jaroměře od pana xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxx. 

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

Usnesení č.8 bylo schváleno. 

 

 

VIII. Diskuse 
 

- p. xxxxx – jde těžko voda na hřbitově, potřeba se podívat na studnu, p. xxxxxx se nabídl, že se 

na studnu na jaře podívá 

- p. Postupová – lékařské prohlídky JPOV 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce……..…………………….… 

Alena Postupová 

 

 

 

V Šestajovicích 7. 9. 2021 

 

 

 
Přílohy:  
- Prezenční listina 

- Rozpočtové opatření č.2 a č.3 

- Druhý doplňující návrh Změny č.1 ÚP Šestajovice 
- Dopis ředitele Správy silnic KHK 

 

 
 

 



 

 

 

Usnesení č. 5/2021 ze zasedání zastupitelstva obce 
Šestajovice konaného dne 1. 9. 2021 

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

Usnesení č.2 

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

částku 85860 Kč. 

Usnesení č.3  

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje druhý doplněný obsah  Změny č. 1 Územního plánu 

Šestajovice a rozhoduje o pořízení Změny č. 1 Územního plánu. 

Usnesení č.4  
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s převodem pozemní komunikace, silnice III/30423, 

Šestajovice – Veselice, za předpokladu, že bude předána v řádném technickém stavu a kraj bude 

spravovat silnici Šestajovice – Volovka, kterou zařadí do silniční sítě. 

Usnesení č.5 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje zhotovitelem pergoly u hasičské zbrojnice firmu Roman 

Hynek, Tesařství Dubenec a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo. 

Usnesení č.6  

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje p. Vladimíra Voltra členem kontrolního výboru. 

Usnesení č.7  
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje prodej multikáry panu xxxxxxxxx xxxxxxxxx za nabídnutou 

cenu 60.000 Kč. Převod vozidla a náklady s tím spojené zajišťuje a hradí kupující. 

Usnesení č.8 
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje nákup ¼ pozemků p.č. 103/2, 104/3, 108  a 96/10 v k.ú. 

Šestajovice u Jaroměře od pana xxxxxxxx a paní xxxxxxxxx. 

 

 

V Šestajovicích dne 7. 9. 2021 

 

 

 

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

Alena Postupová     Vlastimil Skořepa 

       starostka           místostarosta                       
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