Zápis č. 6/2020 ze zasedání zastupitelstva
obce Šestajovice konaného dne 9. 12. 2020
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. Dvořáková, p. Kňourek
- schváleno všemi přítomnými členy.

a zapisovatelkou: p. Rámová

Program jednání
1. Kontrola plnění usnesení
2. Rozpočet, finanční hospodaření
3. Majetkové záležitosti
4. Dotace z POV
5. Pozemkové úpravy
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 5/2020
- Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s vypsáním Záměru na pronájem části obecního pozemku
p.č. 348/1 o výměře 388 m2 v kú Šestajovice u Jaroměře předem určenému nájemci, dle přiložené
mapky z důvodu oplocení jeho majetku (plata) – ZÁMĚR VYPSÁN
- Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene a služebnosti s ČEZ
Distribuce a.s. – SMLOUVA PODEPSÁNA
- Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje záměr odkoupení a nabytí zemědělské stavby na p.č.106/1,
106/2, 106/3, 106/4 v kú Šestajovice u Jaroměře od Zemědělského a obchodního družstva Josefov v
likvidaci a žádost o pronájem a následné nabytí do vlastnictví obce pozemků pod stavbou p.č. 106/1,
p.č. 106/2 a p.č.106/3 v kú Šestajovice u Jaroměře od Státního pozemkového úřadu a žádost o nabytí
do vlastnictví obce pozemku p.č. 103//3 od Úřadu pro zastupování státu ve věcí majetkových a
pověřuje starostku obce ke všem úkonům s tím spojených – JEDNÁ SE

Ověřovatelé zápisu

.………………….……
p. Dvořáková

….………………….……
p. Kňourek

II.

Rozpočet, finanční hospodaření

Starostka obce seznámila zastupitele se zůstatky na bankovních účtech a s návrhem Rozpočtového
provizoria na rok 2021, dle kterého bude obec hospodařit do doby schválení rozpočtu na rok 2021 a
s rozpočtovým opatřením č.4, kde se příjmy i výdaje zvyšují o částku 29.000 Kč.
Dále zastupitele diskutovali o přípravě rozpočtu na rok 2021:
- vlastivěda obce
- reproduktor do Roztok
- obecní sklad
- zastřešení za obecním úřadem
- pergola u hasičské zbrojnice s posezením
- venkovní fitness prvky
- věžová sestava na dětské hřiště
- lavičky do kapličky
- kamera čápi
- oprava sochy Panny Marie
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Rozpočtové provizorium, dle kterého bude obec
hospodařit do doby schválení rozpočtu obce na rok 2021. Rozpočtové příjmy a výdaje v
období rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu na rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.2 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 4., kde se příjmy a výdaje zvyšují o
částku 29.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro:9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.3 bylo schváleno.

III.

Majetkové záležitosti

- ZÁMĚR č. 9/2020
Žádost MěVAK, s.r.o. Jaroměř na pronájem části obecního pozemku 348/1 v kú Šestajovice u
Jaroměře o výměře 388 m2 dle přiloženého zákresu.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s pronájmem části obecního pozemku 348/1 v kú
Šestajovice u Jaroměře o výměře 388 m2 dle přiloženého zákresu firmě MěVAK, s.r.o. Jaroměř za
cenu ročního nájmu ve výši 5000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Skořepa)
Usnesení č.4 bylo schváleno.
Žádost pana xxxxxxxx z Šestajovic o prodej části obecních pozemků v kú Šestajovice u
Jaroměře, p.č. 69 (69/2 o výměře 65 m2) a p.č. 77 (77/2 o výměře 126 m2) dle geometrického
plánu č. 143-24/2016.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s vypsáním Záměru na prodej části obecních pozemků
v kú Šestajovice u Jaroměře, p.č. 69 (69/2 o výměře 65 m2) a p.č. 77 (77/2 o výměře 126 m2) dle
geometrického plánu č. 143-24/2016 předem určenému zájemci, majiteli nemovitosti čp. 61
Šestajovice.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.5 bylo schváleno.
-

- Žádost MATEX HK na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a dohody u umístění stavby za 10000 Kč s ČEZ Distribuce a.s.
Ověřovatelé zápisu

.………………….……
p. Dvořáková

….………………….……
p. Kňourek

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.6 bylo schváleno.

IV.

Dotace z POV

Starostka obce seznámila zastupitele s možností získání dotace z Programu obnovy venkova na
vybudování pergoly u hasičské zbrojnice, vybudování přístřešku za obecním domem, nákup fitness
prvků, věžové sestavy na dětské hřiště a občanskou vybavenost (lavičky do kapličky, kamera k čapímu
hnízdu).
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova – účel 1, občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura na vybudování pergoly u
hasičské zbrojnice, vybudování přístřešku za obecním domem, nákup fitness prvků, věžové sestavy na
dětské hřiště a občanské vybavenosti.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.7 bylo schváleno

V.

Pozemkové úpravy

Místostarosta obce seznámil zastupitele s aktuálními informacemi.

VI.

Různé, Došlá pošta
-

Zápis z kontrolního výboru
Žádost pana xxxxxx o splnění podmínek vzniklých při územním řízení o změně využití
území ze dne 16. 4. 2014
Plán zasedání na rok 2021
Vydané pohledy obce
Cena vodného VAK Náchod
Marius Pedersen a.s. - Dodatek č.10 ke Smlouvě č. 953024
Návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie Jaroměř

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Dodatek č. 10 ke Smlouvě č. 953024 s firmou Marius
Pedersen, a.s.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.8 bylo schváleno
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Plán zasedání na rok 2021.
Usnesení č.9 bere na vědomí
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Zápis kontrolního výboru za rok 2020.
Usnesení č.10 bere na vědomí

-

Ověřovatelé zápisu

.………………….……
p. Dvořáková

….………………….……
p. Kňourek

VII.

Diskuse
-

Pan Skořepa – zvážit možnost přemístění křížku u školy na vhodnější místo
Pan Cejnar – oprava polní cesty ke splavu

Starostka obce……..…………………….…
Alena Postupová

V Šestajovicích 20. 12. 2020

Přílohy:
Prezenční listina
Rozpočtové provizorium
Rozpočtové opatření č.4
Žádost MěVAK s.r.o. Jaroměř
Žádost pana Švancára
Žádost pana France
Cena vodného VAK Náchod , a.s.
Návrh Veřejnoprávní smlouvy

Ověřovatelé zápisu

.………………….……
p. Dvořáková

….………………….……
p. Kňourek

Usnesení č. 6/2020 ze zasedání zastupitelstva obce
Šestajovice konaného dne 14. 10. 2020
Usnesení č.1
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje předložený program zasedání.
Usnesení č.2
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Rozpočtové provizorium, dle kterého bude obec
hospodařit do doby schválení rozpočtu obce na rok 2021. Rozpočtové příjmy a výdaje v
období rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu na rok 2021.
Usnesení č.3
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 4., kde se příjmy a výdaje zvyšují o
částku 29.000 Kč.
Usnesení č.4
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s pronájmem části obecního pozemku 348/1 v kú
Šestajovice u Jaroměře o výměře 388 m2 dle přiloženého zákresu firmě MěVAK, s.r.o. Jaroměř za
cenu ročního nájmu ve výši 5000 Kč.
Usnesení č.5
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s vypsáním Záměru na prodej části obecních pozemků
v kú Šestajovice u Jaroměře, p.č. 69 (69/2 o výměře 65 m2) a p.č. 77 (77/2 o výměře 126 m2) dle
geometrického plánu č. 143-24/2016 předem určenému zájemci, majiteli nemovitosti čp. 61
Šestajovice.
Usnesení č.6
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ Distribuce a.s.
Usnesení č.7
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova – účel 1, občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura na vybudování pergoly u
hasičské zbrojnice, vybudování přístřešku za obecním domem, nákup fitness prvků, věžové sestavy na
dětské hřiště a občanské vybavenosti
Usnesení č.8
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Dodatek č. 10 ke Smlouvě č. 953024 s firmou Marius
Pedersen, a.s.
Usnesení č.9
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Plán zasedání na rok 2021.
Usnesení č.10
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Zápis kontrolního výboru za rok 2020.
V Šestajovicích dne 16. 12. 2020

……………….……………………….
Alena Postupová
starostka

………………………………………..
Vlastimil Skořepa
místostarosta
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