
Zápis č.10 z mimořádného jednání zastupitelstva obce 
 Šestajovice ze dne 23.11. 2011 

 
 
 
Místo konání :  Šestajovice                               Čas konání – zahájení : 18:30  ukončení: 21.00hod. 
 
Přítomni :7 
Omluveni :2 
Neomluveni : 0 
Hosté :   (dle prezentační listiny) 
 
 
Jednání zastupitelstva je usnášeníschopné – zapisovatelem jmenována p. Postupová 
Navržení ověřovatelé p.Kňourek,p.Vaňátová – schváleno všemi členy. 
 
 
Program jednání   
1.  Dotace z POV  
2.  Dohoda na dojíždějící žáky 
3.  Zimní údržba  
4.  Rozpočtové opatření  
5.  Došlá pošta 
6.  Diskuse 
7. Usnesení - závěr 
            
                                                                     
 Program jednání schválen všemi přítomnými 7 členy zastupitelstva.                                      
               
                                                                    

I.Dotace z POV 
Starosta obce informoval zastupitele o možnosti získání dotace z Programu obnovy venkova 
pro rok 2012 na opravu dětského hřiště. Podíl dotace na celkových nákladech akce činí 50%. 
Byla oslovena firma B plus P s.r.o., Červený Kostelec a firma RSU s.r.o., Trutnov na 
vypracování cenových nabídek. Firma RSU s.r.o., Trutnov  návrh doposud nevypracovala. 
 
II. Dohoda na dojíždějící žáky   
Starosta obce seznámil zastupitele se Smlouvou o zajištění plnění povinné školní docházky 
v základní škole zřízené městem Jaroměř na rok 2011/2012. Náklady na jednoho žáka činí 
7000 Kč. 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatele zápisu ………………………… 
Kňourek, Vaňátová 
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III. Zimní údržba  
Starosta obce seznámil zastupitele 

- s plánem zimní údržby a s návrhem Smlouvy o dílo s panem Jaroslavem Erbanem, 
Jaroměř na zimní údržbu místních komunikací 

 
IV. Rozpočtové opatření 
Paní Postupová seznámila zastupitele s Rozpočtovým opatřením č. 5, kde se příjmy i výdaje 
rozpočtu zvyšují o částku 9000,-- Kč. 
 
V.  Došlá pošta 
- Návrh veřejnoprávní smlouvy s městem Jaroměř na zabezpečení provedení zápisů údajů do   
   informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí 
- TJ Zora  Praha –  žádost o příspěvek za plánovací kalendáře 
 
VI. Diskuse 
- žádost o příspěvek sociální komise na zajištění občerstvení při plánované akci setkání 
důchodců 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatele zápisu ………………………… 
Kňourek, Vaňátová 
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 VII. Usnesení 
 
1. Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5, kde se příjmy a výdaje rozpočtu 
obce zvyšují o částku 9000,-- Kč. ( rozp.opatření tvoří přílohu zápisu) 
(pro: 7, proti: 0, zdržel: 0) 
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o neinvestiční dotaci z Programu obnovy 
venkova na rok 2012 na opravu dětského hřiště v Šestajovicích a se spolufinancováním akce 
ve výši 50% z celkových nákladů akce. 
(pro: 7, proti: 0, zdržel: 0) 
3.Zastupitelstvo obce schvaluje Plán zimní údržby komunikací. 
(pro: 7, proti: 0, zdržel: 0) 
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s panem Jaroslavem Erbanem, 
Jaroměř na zimní údržbu obecních komunikací v Šestajovicích a Roztokách a zplnomocňuje 
starostu obce podepsáním této smlouvy. 
(pro: 7, proti: 0, zdržel: 0) 
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem Smlouvy o zajištění plnění povinné školní 
docházky v základní škole zřízené městem Jaroměř na školní rok 2011/2012 ve výši 21.000,- 
a pověřuje starostu podpisem této Smlouvy. 
(pro: 7, proti: 0, zdržel: 0) 
6.Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem Veřejnoprávní smlouvy s městem Jaroměř na 
zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace adres a 
nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy. 
(pro: 7, proti: 0, zdržel: 0) 
7. Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem 3000 Kč na plánované setkání důchodců. 
(pro: 7, proti: 0, zdržel: 0) 
 
 
 
Příští řádné zasedání bude  14.12.2011 v 18.30 hod. 
 
 
Starosta obce…………………….…          Ověřovatele zápisu ………………………… 
                         Cejnar Jaroslav                                                   Kňourek, Vaňátová 
 
V Šestajovicích 24.11.2011 
 
 
 
 
Přílohy:  

- Prezenční listina 
- Rozpočtové opatření č.5 


