Zápis č. 6/2021 ze zasedání zastupitelstva
obce Šestajovice konaného dne 13. 10. 2021
Místo konání: Šestajovice, obecní dům

Čas konání – zahájení: 18.30 ukončení: 21.00 hod.

Přítomni: 8
Omluveni: 1
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. Cejnar, p. Dvořáková 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: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.1 bylo schváleno.

I.

Kontrola plnění usnesení

Starostka seznámila zastupitele s plněním Usnesení 5/2021
- Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje druhý doplněný obsah Změny č. 1 Územního plánu
Šestajovice a rozhoduje o pořízení Změny č.1 Územního plánu. – V LISTOPADU BY MĚLO
BÝT UCHYSTÁNO K PROJEDNÁNÍ
- 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
ODESLÁNO, JE POTŘEBA JEŠTĚ SCHVÁLIT PARAMETRY MOSTU
- Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje zhotovitelem pergoly u hasičské zbrojnice firmu
Roman Hynek, Tesařství Dubenec a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo. –
SMLOUVA PŘIPRAVENA K PODPISU
Ověřovatelé zápisu

.………………….……
p. Cejnar

….………………….……
p. Dvořáková

-

-

II.

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje prodej multikáry panu Jaroslavu Cejnarovi za
nabídnutou cenu 60.000 Kč. Převod vozidla a náklady s tím spojené zajišťuje a hradí kupující.
– SMLOUVA PŘIPRAVENA K PODPISU
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 Hedvičáka a paní Peterkové. – SMLOUVA
PODEPSÁNA, UCHYSTÁN NÁVRH NA VKLAD DO KN

Finanční hospodaření

Starostka obce seznámila zastupitele s finančním hospodařením obce k 30. 9. 2021, se stavy na
bankovních účtech a s Rozpočtovým opatřením č. 4, kde se příjmy a výdaje zvýšily o částku 31.000
Kč.

III.

Komunální odpad

Starostka obce seznámila zastupitele s problematikou nové legislativy v odpadovém hospodářství a
s nutností vydat nové obecně závazné vyhlášky do konce roku.

IV.

Majetkové záležitosti, Komunikace
-

Žádost ČEZ DISTRIBUCE o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2021054/VB/02 Šestajovice – knn pro p.č. 103/1 s ČEZ Distribuce a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo schváleno.

-

Starostka obce seznámila zastupitele s potřebou doplnit vyjádření ohledně komunikace
III/30423 Šestajovice – Veselice – parametry mostu

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s redukcí parametrů nového mostního objektu ev. č. 30423-3
přes řeku Metuji v lokalitě Veselice n. M. na jeden jízdní pruh a zatíženost do 30 tun.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.3 bylo schváleno.
-

V.

Zemědělská stavba – zastupitelé jednali o možném využití a opravách stavby

Komplexní pozemkové úpravy - informace

Místostarosta obce seznámil zastupitele s aktuálními informacemi. Zastupitelé se dohodli, aby všechny
pozemky, na kterých se nalézá koryto vodního toku (přirozené nebo upravené), vodní plocha, řečiště,
dle katastru nemovitostí označené jako „Stará Metuje", a tyto pozemky jsou v současnosti v majetku
obce, fyzických nebo právnických osob, aby vlastnické právo k těmto pozemkům v rámci
pozemkových úprav zůstalo, nebo přešlo na obec Šestajovice. Odůvodnění: Povodí Labe s.p.
neposkytlo v rámci pozemkových úprav žádný pozemek na společná zařízení, tudíž se zastupitelé
domnívají, že majetek, který byl historicky vždy ve vlastnictví obce Šestajovice, má být v jejím
vlastnictví i nadále. Co se týče vlastnictví fyzických nebo právnických osob, jedná se pouze o nepatrné
pozemky, které rozdělují řečiště, které je v současnosti z většiny části výměry v majetku obce
Šestajovice. Zastupitelstvo dále přihlíží i k faktu, že do vlastnictví Povodí Labe s.p. navíc přejdou
pozemky tzv. potoka „V Dolcích".
Ověřovatelé zápisu

.………………….……
p. Cejnar

….………………….……
p. Dvořáková

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Šestajovice požaduje a schvaluje, aby všechny pozemky, na kterých se nalézá
koryto vodního toku (přirozené nebo upravené), vodní plocha, řečiště, dle katastru nemovitostí
označené jako „Stará Metuje", a tyto pozemky jsou v současnosti v majetku obce, fyzických nebo
právnických osob, aby vlastnické právo k těmto pozemkům v rámci pozemkových úprav zůstalo, nebo
přešlo na obec Šestajovice.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.4 bylo schváleno.

VI.

Kronika 2020

Zastupitelé byli seznámeni se zápisem do kroniky za rok 2020.

VII.

Inventura

Zastupitelé byli seznámeni s Plánem inventur na rok 2021 a s Příkazem starostky k provedení inventur
za rok 2021. Byly jmenovány inventarizační komise.

VIII.

Různé, Došlá pošta
-

DSO Jaroměřsko – zastupitelé vzali na vědomí Závěrečný účet za rok 2020
DSO Metuje – zastupitelé vzali na vědomí Závěrečný účet za rok 2020
Kominík v obci – 30. 10. 2021
Školení velitele hasičů
Zřizovací listina JSDH obce
Rozsvícení vánočního stromu – 4. 12. 2021
Setkání důchodců – bude zváženo dle situace
Plán zimní údržby
Dopis MAS Mezi Úpou a Metují – pravidelný roční příspěvek na obyvatele ve výši 10 Kč
Výsadba stromů na louku
Mokřady podél řeky Metuje – zastupitelé nesouhlasí se zařazením obecních pozemků
podél řeky Metuje mezi mokřady a s rozšířením lokality Ptačího parku Josefovské louky
Výbory – starostka obce vyzvala předsedy výborů ke kontrolám

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Šestajovice.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.5 bylo schváleno.

IX.
-

Diskuse
p. Cejnar – dotace z MV pro hasiče na pořízení nového automobilu

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

Ověřovatelé zápisu

.………………….……
p. Cejnar

….………………….……
p. Dvořáková

V Šestajovicích 14. 10. 2021
Přílohy:
Prezenční listina
Rozpočtové opatření č.4
Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
Zápis do kroniky 2020
Zřizovací listina JSDH
Dopis MAS Mezi Úpou a Metují

Ověřovatelé zápisu

.………………….……
p. Cejnar

….………………….……
p. Dvořáková

Usnesení č. 6/2021 ze zasedání zastupitelstva obce
Šestajovice konaného dne 13. 10. 2021
Usnesení č.1
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje předložený program zasedání.
Usnesení č.2
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2021054/VB/02 Šestajovice – knn pro p.č. 103/1 s ČEZ Distribuce a.s.
Usnesení č.3
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s redukcí parametrů nového mostního objektu ev. č. 30423-3
přes řeku Metuji v lokalitě Veselice n. M. na jeden jízdní pruh a zatíženost do 30 tun.
Usnesení č.4
Zastupitelstvo obce Šestajovice požaduje a schvaluje, aby všechny pozemky, na kterých se nalézá
koryto vodního toku (přirozené nebo upravené), vodní plocha, řečiště, dle katastru nemovitostí
označené jako „Stará Metuje", a tyto pozemky jsou v současnosti v majetku obce, fyzických nebo
právnických osob, aby vlastnické právo k těmto pozemkům v rámci pozemkových úprav zůstalo, nebo
přešlo na obec Šestajovice.
Usnesení č.5
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Šestajovice.

V Šestajovicích dne 14. 10. 2021

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

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