
  Zápis č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva 

obce  Šestajovice 

 konaného dne 28.11.2018 
 

 

Místo konání :  Šestajovice, ob.dům                      Čas konání – zahájení : 18.30  ukončení: 21.30 hod. 

 

Přítomni :7 

Omluveni :2 

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. Čtvrtečka, p. Cejnar  a zapisovatelkou: p. Rámová 

-schváleno všemi přítomnými členy. 

 

Program jednání   
1.  Rozpočet   

2.  Inventury  

3.  Oprava střechy na obecním domě 

4.  Dotace z POV  

5.  Zimní údržba 

6.  Komplexní pozemkové úpravy   

7.  Informace z mikroregionů 

8.  Různé, došlá pošta 

9.  Diskuse 

10. Usnesení  

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje předložený program zasedání. 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0   Zdržel se  0 

Usnesení č.1 bylo schváleno. 
 

               

I. ROZPOČET   
Starostka seznámila zastupitele s hospodařením obce k 31.10.2018, projednala návrh 

Rozpočtového opatření č.4 a Rozpočtového provizoria, dle kterého bude obec hospodařit do 

doby schválení rozpočtu na rok 2019 a provádění rozpočtových opatření. 

 

Ověřovatele zápisu …………………………….…… 
                                            p. Čtvrtečka, p. Cejnar 



Dále zastupitele diskutovali o přípravě rozpočtu na rok 2019: 

- vlastivěda obce, pohled  

- webové stránky obce 

- projekt na vjezdy k nemovitostem 

- nákup zahradní techniky 

- výstavba obecního skladu 

- střecha na obecním domě 

- nákup stolů, švédských laviček a lavic 

- přístřešek za obecní úřad 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Rozpočtové opatření č.4 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.2 bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Rozpočtové provizorium, dle kterého bude obec  

hospodařit do doby schválení rozpočtu obce na rok 2019. Rozpočtové příjmy a výdaje v  

období rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu na rok 2019. 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.3 bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje, aby starostka obce prováděla rozpočtová opatření  

ve výši přijatých dotací a sdílených daní v příjmech a výdajích a ve výdajích do částky  

50.000 Kč, kde se nezmění celková výše rozpočtu. 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí finanční hospodaření obce k 31.10.2018. 

Usnesení č.5 bere na vědomí. 

 

 

II. Inventury 
Zastupitelé byli seznámeni s plánem inventur na rok 2018 a s příkazem starostky k provedení 

inventur za rok 2018. Byly jmenovány inventarizační komise.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Plán inventur na rok 2018. 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.6 bylo schváleno. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Příkaz k inventurám za rok 2018 a jmenování  

inventarizačních komisí. 

Usnesení č.7 bere na vědomí. 

 

Ověřovatele zápisu …………………………….…… 
                                            p. Čtvrtečka, p. Cejnar 



III. Oprava střechy na obecním domě 

Starostka obce seznámila zastupitele se zájemci o opravu střechy na obecním domě. Byly 

osloveny 4 firmy a všechny nabídku doručily. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje zhotovitelem oprav střechy na obecním domě  

firmu Robert Čáp, Šestajovice a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo. 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.8 bylo schváleno 

 

 

IV. Dotace z POV  
Starostka obce seznámila zastupitele s možností získání dotací z Programu obnovy venkova 

na opravu střechy na obecním domě, na nákup švédských laviček do tělocvičny, stolů do 

zasedací místnosti a venkovních lavic. 

 

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  

střechy na obecním domě, nákup švédských laviček, stolů do zasedací místnosti a lavic. 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.9 bylo schváleno 

 

 

V. Zimní údržba 

- byl projednán plán zimní údržby 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Plán zimní údržby a pověřuje starostku obce k  

podpisu smlouvy o dílo. 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.10 bylo schváleno 

 

 

VI. Komplexní pozemkové úpravy 
Místostarosta obce seznámil zastupitele s průběhem komplexních pozemkových úprav. 

Starostka obce navrhla zvolit pana Skořepu jako zástupce obce při jednání o komplexních 

pozemkových úpravách. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice zplnomocňuje místostarostu obce pana Vlastimila Skořepu k  

jednání při komplexních pozemkových úpravách. 

Výsledek hlasování: Pro  6  Proti  1  Zdržel se  0 

Usnesení č.11 bylo schváleno 

 

 

 

Ověřovatele zápisu …………………………….…… 
                                            p. Čtvrtečka, p. Cejnar 



VII. Informace z mikroregionů  
DSO Metuje 

- svazek proběhl dne 22.11.2018, kde proběhla volba orgánů svazku 

- starostka obce seznámila zastupitele s Dodatkem číslo 1 ke Smlouvě o partnerském 

příspěvku  při realizaci projektu „Pořízení kompostérů pro Svazek obcí Metuje 

mikroregion – obce Šestajovice a Černčice“ 

- předání varovného a vyrozumívacího systému od Svazku obcí Úpa 

- členské příspěvky ve výši 40,--/obyvatele 

DSO Jaroměřsko 

-     valná hromada bude dne 13.12.2018 v Šestajovicích 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o partnerském  

příspěvku se Svazkem obcí Metuje  

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.12 bylo schváleno 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s převodem majetku od Svazku obcí Úpa do  

majetku obce dle Předávacího protokolu a schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu 

majetku. 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.13 bylo schváleno 

 

 VIII. Různé, Došlá pošta 
1. mikulášská nadílka a rozsvěcení vánočního stromu – dne 8.12.2018 od 16hodin 

mikulášská nadílka, od 18hodin rozsvěcení stromu 

2. dne 23.11.2018 proběhl sraz důchodců 

3. prodej palivového dříví – 100 Kč za plný metr 

4. Jednací řád zastupitelstva obce – projednání 

5. Plán zasedání na rok 2019 

6. Oprava silnice Roztoky-odbočka Starý Ples (U Sloupu) – starostka obce informovala 

zastupitele s plánem opravy silnice na rok 2019 

7. Silnice na Volovku – starostka obce informovala zastupitele se schůzkou s ředitelem a 

náměstkem Správy silnic Královéhradeckého kraje a s aktuální situací 

8. Oprava obecního skladu – ještě není hotový projekt, v roce 2019 by se mělo vyřídit 

stavební povolení a uskutečnit výběrové řízení na opravu, v roce 2020 chce starostka 

obce zažádat o dotaci z POV na jeho opravu. 

9. Oprava sloupů vysokého napětí – bude probíhat výměna sloupů VN  

10. Směrnice o cestovních náhradách – starostka obce seznámila zastupitele se směrnicí 

11. Dodatek ke Směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole – podpisové vzory 

12. Odpady Marius Pedersen – nové ceny na rok 2019, nově od roku 2020-vybírání 

jedlých olejů a tuků z domácností, ukončen provoz skládky v Křovicích k 31.12.2018 

13. Nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb., výše odměn  členů zastupitelstev – navrženy 

nové výše odměn. 

 

 

Ověřovatele zápisu …………………………….…… 
                                            p. Čtvrtečka, p. Cejnar 

 



14. Kultura v obci – starostka obce pověřuje předsedkyni kulturního výboru k vypracování 

předběžného seznamu kulturních akcí, které by se mohly v obci konat. Dohoda se 

spolky, které v obci působí. 

15. Vysazena lípa ke 100.letům výročí vzniku samostatného Československa v Roztokách 

u dětského hřište. 

16. Zápisy z kontrolního a finančního výboru. 

17. Potřeba funkční Jednotky SDH v obci. 

 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje prodej palivového dříví za 100 Kč za plný metr. 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.14 bylo schváleno 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce. 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.15 bylo schváleno 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Plán zasedání na rok 2019. 

Usnesení č.16 bere na vědomí 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Směrnici č.1/2018 Směrnice o cestovních  

náhradách. 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.17 bylo schváleno 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Dodatek č. 1  ke Směrnici č. 1/2016 o zabezpečení  

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.18 bylo schváleno 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Dodatek č. 8 ke Smlouvě č. 953024 s firmou 

Marius Pedersen, a.s. a pověřuje starostku obce k podpisu. 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.19 bylo schváleno 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje novou výši odměn od 1.1.2019: 

starostka obce 13300 Kč, místostarosta obce 7200 Kč, předseda výboru 800 Kč, člen 

zastupitelstva 400 Kč. 

Výsledek hlasování: Pro  7  Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.20 bylo schváleno 

 

 
Ověřovatele zápisu …………………………….…… 
                                            p. Čtvrtečka, p. Cejnar 



Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Zápis kontrolního výboru za rok 2018. 

Usnesení č.21 bere na vědomí 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Zápis finančního výboru za rok 2018. 

Usnesení č.22 bere na vědomí 

 

 

IX. Diskuse 
- Možnost odvést staré pneumatiky zdarma do vybraných pneuservisů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce…………………….…          Ověřovatele zápisu ………………………… 

                         Alena Postupová                                                       p. Čtvrtečka, p. Cejnar 

 

 

 

V Šestajovicích 3.12.2018 

 

 
Přílohy:  

- Prezenční listina 

- Rozpočtové provizorium 
- Rozpočtové opatření č.4 

- Zápis z výběru dodavatele 

- Plán zasedání na rok 2019 
- Jednací řád  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Usnesení č. 1/2018 

ze zasedání zastupitelstva obce Šestajovice 

konaného dne 28.11.2018 

 
Usnesení č.1  
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje předložený program zasedání. 

Usnesení č.2 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Rozpočtové opatření č.4 

Usnesení č.3  

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Rozpočtové provizorium, dle kterého bude obec  

hospodařit do doby schválení rozpočtu obce na rok 2019. Rozpočtové příjmy a výdaje v  

období rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji schváleného rozpočtu na rok 2019. 

Usnesení č.4  
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje, aby starostka obce prováděla rozpočtová opatření  

ve výši přijatých dotací a sdílených daní v příjmech a výdajích a ve výdajích do částky  

50.000 Kč, kde se nezmění celková výše rozpočtu 

Usnesení č.5  

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí finanční hospodaření obce k 31.10.2018. 

Usnesení č.6  
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Plán inventur na rok 2018. 

Usnesení č.7 
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Příkaz k inventurám za rok 2018 a jmenování  

inventarizačních komisí. 

Usnesení č.8  
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje zhotovitelem oprav střechy na obecním domě  

firmu Robert Čáp, Šestajovice a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo. 

Usnesení č.9 
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy  

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

střechy na obecním domě, nákup švédských laviček, stolů do zasedací místnosti a lavic. 

Usnesení č.10  
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Plán zimní údržby a pověřuje starostku obce k  

podpisu smlouvy o dílo. 

Usnesení č.11  
Zastupitelstvo obce Šestajovice zplnomocňuje místostarostu obce pana Vlastimila Skořepu k  

jednání při komplexních pozemkových úpravách. 

Usnesení č.12  
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o partnerském  

příspěvku se Svazkem obcí Metuje. 

Usnesení č.13 
Zastupitelstvo obce Šestajovice souhlasí s převodem majetku od Svazku obcí Úpa do  

majetku obce dle Předávacího protokolu a schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu 

majetku. 

Usnesení č.14  
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje prodej palivového dříví za 100 Kč za plný metr. 

Usnesení č.15 
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce. 

 



Usnesení č.16  
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Plán zasedání na rok 2019. 

Usnesení č.17 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Směrnici č.1/2018 Směrnice o cestovních  

náhradách. 

Usnesení č.18  
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Dodatek č. 1  ke Směrnici č. 1/2016 o zabezpečení  

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

Usnesení č.19 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Dodatek č. 8 ke Smlouvě č. 953024 s firmou 

Marius Pedersen, a.s. a pověřuje starostku obce k podpisu. 

Usnesení č.20  
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje novou výši odměn zastupitelům od 1.1.2019.  

Usnesení č.21 
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Zápis kontrolního výboru za rok 2018. 

Usnesení č.22  
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Zápis finančního výboru za rok 2018. 

 

 

 

 

 

 

 
V Šestajovicích dne 3.12.2018 

 

 

 

 

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

              Alena Postupová                                                             Vlastimil Skořepa 

                     starostka                                                                       místostarosta                       

 

 
 


