
    Zápis č. 6/2019 ze zasedání Zastupitelstva 

obce  Šestajovice 

 konaného dne 16.10.2019 
 

 

Místo konání :  Šestajovice, ob. dům                      Čas konání – zahájení : 19.30  ukončení: 22.30 hod. 

 

Přítomni: 8 

Omluveni: 1 

Neomluveni: 0 

Hosté: 1 (dle prezentační listiny) 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Šestajovice (dále zastupitelstvo) bylo zahájeno v 19.30 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. Čtvrtečka, p. Cejnar  a zapisovatelkou p. Rámová 

-schváleno všemi přítomnými členy. 

 

Program jednání   
1.  Kontrola plnění usnesení   

2.  Finanční hospodaření k 30. 9. 2019 

3.  Inventury 
4.  Veřejná vyhláška 

5.  Informace z mikroregionů 

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 5/2019. 

 

 

Ověřovatelé zápisu …………………………….…… 
                                          p. Čtvrtečka, p. Cejnar   

 



- Vydání Obecně závazné vyhlášky č.1/2019 o místním poplatku ze psů – nabyla 

platnosti dne 25. 9. 2019 

- Schváleno vložení vodovodu Roztoky nad Metují do společnosti Vodovody a 

kanalizace Náchod, a.s. 

 

II. Finanční hospodaření k 30. 9. 2019 
Starostka obce seznámila zastupitele s finančním hospodařením obce k 30. 9. 2019 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí finanční hospodaření obce k 30. 9. 2019. 

Usnesení č.2 bere na vědomí. 

  
 

III. Inventury 
Zastupitelé byli seznámeni s plánem inventur na rok 2019 a s příkazem starostky k provedení 

inventur za rok 2019. Byly jmenovány inventarizační komise.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Plán inventur na rok 2019. 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.3 bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Příkaz k inventurám za rok 2019 a jmenování  

inventarizačních komisí. 

Usnesení č.4 bere na vědomí. 

 

 

IV. Veřejná vyhláška 
Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním  

poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.5 bylo schváleno. 

 

 

V. Informace z mikroregionů 
DSO Metuje 

- svazek proběhl dne 26. 9. 2019 
- seznámení s možností dotací pro rok 2020 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu …………………………….…… 
                                          p. Čtvrtečka, p. Cejnar   

 



VI. Různé, Došlá pošta 
- Kominík a revize kotlů – 25. 10. – 26. 10. 2019 

- Dokončeny webové stránky obce – www.sestajovicena.cz 

- Prodej nepotřebného materiálu a majetku – Žádost o odkup trezoru – odloženo na 

příští zasedání – p. Skořepa podá inzerát, p. Cejnar sežene kupce mezi sběrateli 

- Obecní sklad – hledání jiných alternativ řešení 

- Vypovězení smlouvy na zimní údržbu 

- Setkání důchodců 22. 11. 2019 

- Podané návrhy na změnu územního plánu 

- Zhotoveny vjezdy a obecní cesty  

- Pozemkové úpravy – p. Skořepa seznámil s aktuálním stavem 

- Rozsvícení vánočního stromu – předběžně 7. 12. 2019 

- p. Skořepa – žádost o příspěvek na telefon – starostka obce navrhla příspěvek ve výši 

300,--  

- starostka obce upozornila předsedy výborů na potřebu provést kontroly 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje příspěvek na telefon místostarostovi obce ve výši  

300 Kč měsíčně.  

Výsledek hlasování: Pro 8    Proti 0   Zdržel se 0 

Usnesení č.6 bylo schváleno 

 

 

VII. Diskuse 
- p. Cejnar – spadlá oplocenka pod Kozincem 

- p. Skořepa – čipování psů – v případě zájmu zajistí veterináře 

- p. Cejnar – potřeba vyřezat nálet u obecní polní cesty U sloupu, jezdí již po jeho poli,   

- nová silnice - p. Machatý – úprava prostoru před čp.13 a 14, p. Cejnar – propadlé 

kanály na výjezdu ze Šestajovic, špatné napojení obecní komunikace u lípy 

- p. Cejnar – volala p. xxxxxxxxxx ohledně oplocení obecního pozemku, které bylo 

v roce 2016 postaveno částečně na jejich pozemku 

 

 

 

 

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

                         Alena Postupová                                                p. Čtvrtečka, p. Cejnar   

 

 

 

 

 

 

V Šestajovicích 18. 10. 2019 

 

 
Přílohy:  

- Prezenční listina 

- Žádost o odkup trezor 

 

 



Usnesení č. 6/2019 

ze zasedání zastupitelstva obce Šestajovice 

konaného dne 16. 10. 2019 

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

Usnesení č.2  
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí finanční hospodaření obce k 30. 9. 2019. 

Usnesení č.3 
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Plán inventur na rok 2019. 

Usnesení č.4 
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Příkaz k inventurám za rok 2019 a jmenování  

inventarizačních komisí. 

Usnesení č.5 
Zastupitelstvo obce Šestajovice vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním  

poplatku za užívání veřejného prostranství. 

Usnesení č.6 
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje příspěvek na telefon místostarostovi obce ve výši  

300 Kč měsíčně.  

 

 
V Šestajovicích dne 18. 10. 2019 

 

 

 

 

 

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

              Alena Postupová                                                             Vlastimil Skořepa 

                     starostka                                                                       místostarosta                      


