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Zápis č 9. z  jednání zastupitelstva obce  Šestajovice 
 ze dne 12.10.2011 

 
 
Místo konání :  Šestajovice                               Čas konání – zahájení : 18.30  ukončení: 22.00 hod. 
 
Přítomni :7 
Omluveni :2 
Neomluveni : 0 
Hosté :  1 (dle prezentační listiny) 
 
Jednání zastupitelstva je usnášeníschopné – zapisovatelem jmenována p. Postupová 
Navržení ověřovatelé p.Skořepa, p.Francová – schváleno všemi přítomnými členy. 
 
Program jednání   
1.  Informace starosty   
2.  Finanční hospodaření, rozp.opatření 
3.  Informace z mikroregionů 
4.  Dotace na zhotovení územního plánu 
5.  Inventarizace 2011, Směrnice k inventarizaci 
6.  Došlá pošta 
7.  Diskuse 
8.  Usnesení - závěr 
            
Program jednání schválen všemi přítomnými 7 členy zastupitelstva.                                      
               

I. Informace starosty   
Starosta zkontroloval plnění usnesení z minulého jednání. 
Starosta informoval zastupitele: 
- o zhotovení dopravního značení v obci 
- o pokračujících pracích na opravách křížků, kříž na hřbitově v Šestajovicích již předán 
- o natření věžičky na kapličce 
- o vandalismu na hřbitově 
- o opravách veřejného osvětlení 
- o demontáži torza zvoničky v Roztokách – opravy jsou v jednání 
- putující kontejner na elektroodpad  v naší obci dne 13.10. 
- o likvidaci zeminy „u sloupu“ – rozvoz po obci 
- o rozbité cestě ke hřbitovu – jednání s viníkem o opravě 
 
II.Finan ční hospodaření, rozpočtové opatření 
- paní Postupová seznámila zastupitele s finančním hospodařením obce k 30.9.2011 
      a seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4, kde se příjmy a výdaje zvyšují o    
      částku 111.540,-- Kč 
- seznámila zastupitele s přijatou dotací z POV na akci „Oprava sakrálních staveb“ – 50% 

dotace přijato jako neinvestiční a 50% jako investiční - potřebou zažádat o převod celé 
dotace na neinvestiční. 

 
 
Ověřovatele zápisu ……………………………..…… 
                                         Skořepa, Francová 
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III. Informace z mikroregion ů 
DSO Jaroměřsko 
- neproběhlo zasedání svazku 
DSO Metuje 
- zasedání svazku proběhlo 6.10. v Jasenné 
- jednání o příspěvku Klubu českých turistů 
- dotace z POV 
- webové stránky obce – změna správce 
 
                           
IV. Dotace na zhotovení územního plánu 
Starosta obce informoval zastupitele  o schválení dotace na zhotovení územního plánu ve výši 
53 tisíc korun a navrhl podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace a Dodatek č.1 ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
 
 
V. Inventarizace 2011, Směrnice k inventarizaci 
Paní Postupová seznámila zastupitele s plánem inventur na rok 2011 a s příkazem starosty 
k provedení inventur. Byly jmenovány inventarizační komise. Dále seznámila zastupitele se 
Směrnicí k inventarizaci č. 1/2011. 
 
 
VI. Došlá pošta 
Nebyla žádná došlá pošta k projednání. 
. 
VII. Diskuse 
- o odkoupení pozemku v Roztokách od paní Vítové 
- o zimní údržbě v obci 
- o vypracování Vlastivědy obce 
- o zhotovení smaltovaných cedulí obce a obecního úřadu 
- o chátrajícím dětském hřišti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatele zápisu ……………………………..…… 
                                         Skořepa, Francová 
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VIII. Usnesení 
 
1. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.4, kde se příjmy a výdaje rozpočtu 
obce zvyšují o částku 111.540,-- Kč.  
(pro: 7, proti: 0, zdržel: 0) 
2. Zastupitelstvo obce  souhlasí s převodem 50% dotace z POV  na akci „Oprava sakrálních 
staveb“ z investiční na neinvestiční a pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace  
(pro: 7, proti: 0, zdržel: 0) 
3. Zastupitelstvo obce  schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje a Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na 
zhotovení územního plánu a pověřuje starostu k podpisu této smlouvy a dodatku. 
(pro: 7, proti: 0, zdržel: 0) 
4. Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur na rok 2011. 
(pro: 7, proti: 0, zdržel: 0) 
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici k inventarizaci č. 1/2011. 
(pro: 7, proti: 0, zdržel: 0) 
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Příkaz k inventurám za rok 2011 a jmenování 
inventarizačních komisí. 
 
Příští řádné zasedání bude  14.12.2011 v 18.30 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta obce…………………….…          Ověřovatele zápisu ………………………… 
                         Cejnar Jaroslav                                                      Skořepa, Francová 
 
 
 
 
V Šestajovicích 17.10.2011 
 
 
 
Přílohy:  
- Prezenční listina 
- Rozpočtové opatření č. 4 
- Příkaz i inventurám za rok 2011 
- Plán inventur na rok 2011 
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