
    Zápis č. 7/2019 ze zasedání Zastupitelstva 

obce  Šestajovice 

 konaného dne 11.12.2019 
 

 

Místo konání :  Šestajovice, ob. dům                      Čas konání – zahájení : 18.30  ukončení: 21.30 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. Suchánková, p. Dvořáková  a zapisovatelkou p. Rámová 

-schváleno všemi přítomnými členy. 

 

Program jednání   
1.  Kontrola plnění usnesení   

2.  Rozpočet 

3.  Dotace z POV 
4.  Odpady 

5.  Zimní údržba 

6.  Informace z mikroregionů 

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 6/2019. 

 

 

Ověřovatelé zápisu …………………………….…… 
                                          p. Suchánková, p. Dvořáková 



 

- schválen Plán inventur na rok 2019 

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

prostranství – nabyla účinnosti dne 7. 11. 2019  

- schválen příspěvek na telefon místostarostovi obce ve výši 300 Kč  

 

II. Rozpočet  

Starostka obce seznámila zastupitele se zůstatky na bankovních účtech a s návrhem 

Rozpočtového provizoria na rok 2020, dle kterého bude obec hospodařit do doby schválení 

rozpočtu na rok 2020. 

Dále zastupitele diskutovali o přípravě rozpočtu na rok 2020: 

- vlastivěda obce, pohled  

- reproduktor do Roztok 

- obecní sklad 

- oprava topení v budově obecního úřadu a v obecním domě 

- oprava sociálního zařízení v budově obecního úřadu 

- zastřešení za obecním úřadem 

- pergola u hasičské zbrojnice s posezením 

- venkovní fitness prvky 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Rozpočtové provizorium, dle kterého bude obec  

hospodařit do doby schválení rozpočtu obce na rok 2020. Rozpočtové příjmy a výdaje v  

období rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu na rok 2020. 

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.2 bylo schváleno  
 

III. Dotace z POV 
Starostka obce seznámila zastupitele s možností získání dotace z Programu obnovy venkova 

na opravu topení v obecním domě a v obecním úřadu, opravu sociálního zařízení v budově 

obecního úřadu a vybudování přístřešku za obecním domem. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy  

venkova – účel 1, občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura na opravu  

topení v obecním domě a v obecním úřadu, opravu sociálního zařízení v budově obecního 

úřadu a vybudování přístřešku za obecním domem. 

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.3 bylo schváleno 

 

IV. Odpady 
Starostka obce seznámila zastupitele s novými cenami na rok 2020, nově od roku 2020 -

vybírání jedlých olejů a tuků z domácností.  

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu …………………………….…… 
                                          p. Suchánková, p. Dvořáková 



Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Dodatek č. 9 ke Smlouvě č. 953024 s firmou  

Marius Pedersen, a.s.  

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.4 bylo schváleno 

 

V. Zimní údržba 

- byl projednán plán zimní údržby, nově bude službu zajišťovat firma Agro Jasenná v.o.s  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Plán zimní údržby. 

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.5 bylo schváleno 

 

VI. Informace z mikroregionů 
DSO Metuje 

- svazek bude dne 19. 12. 2019  

 

DSO Jaroměřsko 

- změna Stanov – Dodatek č. 6 ke Stanovám Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko, 

poplatek na obyvatele se navyšuje na 30 Kč 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje dodatek č. 6 ke Stanovám Dobrovolného svazku 

obcí Jaroměřsko. 

Výsledek hlasování: Pro  8   Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.6 bylo schváleno 

 

VII. Různé, Došlá pošta 
- odkup trezoru – pouze jeden zájemce, nabídka 10.000 Kč 

- obecní sklad – vydáno Společné rozhodnutí č. 70/2019 – povolení k odstranění stavby a   

  společné povolení (stavba) 

- dopis MěVAK Jaroměř – Žádost o odkup pozemků pod platem – zastupitelé neuvažují o  

  prodeji těchto pozemků 

- zápis z kontrolního výboru 

- Žádost Základní školy a Mateřské školy, Jasenná o příspěvek na nákup věcných cen do   

  tomboly při pořádání školního plesu 

- plán zasedání na rok 2020 

- nabídka na knihu leteckých snímků Náchodska 

- bezpečnostní rada ORP Jaroměř 

- zvažování spolupráce s Městskou policií Jaroměř 

- pozemkové úpravy – zastupitelé chtějí, aby náhony měly svá parcelní čísla 

- nová výše odměn od 1. 1. 2020, NV č.338/2019 Sb. – zastupitelé navrhli, aby byly   

  zachovány odměny ve výši 34% z maximálních částek – starostka 14600 Kč, místostarosta   

7900 Kč, člen zastupitelstva - předseda výboru  880 Kč, člen zastupitelstva 440 Kč 

- dát do depozitu SPZ multikára 

 

Ověřovatelé zápisu …………………………….…… 
                                          p. Suchánková, p. Dvořáková  



Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje prodej trezoru xxxx xxxxxxxxx za 10.000,--  

Výsledek hlasování: Pro 8    Proti 0   Zdržel se 0 

Usnesení č.7 bylo schváleno 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje příspěvek na nákup věcných cen do tomboly pro 

Základní školu a Mateřskou školu, Jasenná při pořádání školního plesu ve výši 3000 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 8    Proti 0   Zdržel se 0 

Usnesení č.8 bylo schváleno 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Plán zasedání na rok 2020. 

Usnesení č.9 bere na vědomí 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Zápis kontrolního výboru za rok 2019. 

Usnesení č.10 bere na vědomí 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje novou výši odměn od 1.1.2020: 

starostka obce 14600 Kč, místostarosta obce 7900 Kč, předseda výboru 880 Kč, člen 

zastupitelstva 440 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro  8  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.11 bylo schváleno 

 

VIII. Diskuse 
 

 

 

 

 

 

 

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

                         Alena Postupová                                                p. Suchánková, p. Dvořáková   

 

 

 

 

 

 

V Šestajovicích 18. 12. 2019 

 

 
Přílohy:  

- Prezenční listina 
- Rozpočtové provizorium 2020 

- Přehled cen za svoz komunálního odpadu 

- Žádost ZŠ a MŠ Jasenná 
- Plán zasedání na rok 2020 

- Žádost MěVAK Jaroměř 



Usnesení č. 7/2019 

ze zasedání zastupitelstva obce Šestajovice 

konaného dne 11. 12. 2019 

 
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 2020. Rozpočtové příjmy a výdaje v  

období rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu na rok 2020. 

Usnesení č.3 
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy  

venkova – účel 1, občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura na opravu  

topení v obecním domě a v obecním úřadu, opravu sociálního zařízení v budově obecního 

úřadu a vybudování přístřešku za obecním domem. 

Usnesení č.4 
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Dodatek č. 9 ke Smlouvě č. 953024 s firmou  

Marius Pedersen, a.s.  

Usnesení č.5 
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Plán zimní údržby. 

Usnesení č.6 
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje dodatek č. 6 ke Stanovám Dobrovolného svazku 

obcí Jaroměřsko. 

Usnesení č.7 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje prodej trezoru. 

Usnesení č.8 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje příspěvek na nákup věcných cen do tomboly pro 

Základní školu a Mateřskou školu, Jasenná. 

Usnesení č.9 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Plán zasedání na rok 2020. 

Usnesení č.10 
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Zápis kontrolního výboru za rok 2019. 

Usnesení č.11  
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje novou výši odměn zastupitelům od 1. 1. 2020.  

 

 

 

 

 
V Šestajovicích dne 18. 12. 2019 

 

 

 

 

 

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

              Alena Postupová                                                             Vlastimil Skořepa 

                     starostka                                                                       místostarosta                      


