
Zápis č 20. z  jednání zastupitelstva obce  Šestajovice 

 ze dne 18.4.2018 
 

 

Místo konání :  Šestajovice                               Čas konání – zahájení : 18.30  ukončení: 21.00 hod. 

 

Přítomni :9 

Omluveni :0 

Neomluveni : 0 

Hosté :  0 (dle prezentační listiny) 

 

Jednání zastupitelstva je usnášeníschopné – zapisovatelem jmenována p. Postupová 

Navržení ověřovatelé p.Machatý, p.Kňourek – schváleno všemi přítomnými členy. 

 

Program jednání   
1.  Informace starosty   

2.  Závěrečný účet obce za rok 2017, účetní závěrka 

3.  Finanční hospodaření k 31.3.2018, rozpočtové opatření  

4.  Informace z mikroregionů 

5.  Diskuse, došlá pošta 

6.  Usnesení - závěr 
            

Program jednání schválen všemi přítomnými 9 členy zastupitelstva.                                      

               

I. Informace starosty   
Starosta zkontroloval plnění usnesení z minulého jednání. 

Starosta informoval zastupitele: 

- o podepsaných smlouvách - Smlouva o spolupráci při realizaci projektu „Efektivní správa 

obcí Červenokostelecka a Českoskalicka“ se Svazkem obcí Úpa a Smlouva o partnerském 

příspěvku se Svazkem obcí Úpa 

- o posbírání odpadu podél komunikací v katastru Šestajovic a Roztok některými členy 

dobrovolných hasičů. 

- o přijetí zaměstnankyně do pracovního poměru na dobu určitou do 30.11.2018 - dělnice 

při čištění obce 

- o nabídkách projektových prací na „Stavební úpravy skladu na p.č. 77, v k.ú. Šestajovice 

u Jaroměře“ze zaslaných  nabídek  

- o podané žádosti o rekolaudaci staré kanalizace na dešťovou 

- o proběhlém představní loutkového divadla pro děti 

- o úklidu skládky „U sloupu“ 

- o vysázení pruhu lesa v Roztokách 

 

II. Závěrečný účet obce za rok 2017, účetní závěrka 
- paní Postupová seznámila zastupitele s návrhem Závěrečného účtu obce za rok 2017 a se 

Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 

- paní Postupová předložila zastupitelům podklady pro schválení účetní závěrky za rok 

2017 

 
 

Ověřovatele zápisu …………………………….…… 

                                         Machatý, Kňourek 



Zápis č.20 z  jednání zastupitelstva obce  Šestajovice 

 ze dne 18.4.2018 
 

 

III. Finanční hospodaření k 31.3.2018 
-     paní Postupová seznámila zastupitele s finančním hospodařením obce k 31.3.2018 a    

      s rozpočtovým opatřením č.1 

-     zastupitelé navrhli převést  1.000.000 Kč na spořící účet 

 

 

IV. Informace z mikroregionů 
DSO Metuje 

- starosta obce seznámil zastupitele se Smlouvou o partnerském příspěvku a Smlouvou o 

spolupráci při realizaci projektu „Pořízení kompostérů pro Svazek obcí Metuje 

mikroregion – obce Šestajovice a Černčice“ 

 

DSO Jaroměřska 

-     valná hromada bude v květnu 

 

 

V. Diskuse, Došlá pošta 
- Program rozvoje obce Šestajovice – zpracovává MAS Mezi Úpou a Metují, vytvoření 

pracovní skupiny, dotazníkové šetření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatele zápisu ……………………………..…… 

                                         Machatý, Kňourek 

 

 



Zápis č.20 z  jednání zastupitelstva obce  Šestajovice 

ze dne 18.4.2018 
 

 

VI. Usnesení 
1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí finanční hospodaření obce k 31.3.2018. 

2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečný účet obce spolu se Zprávou o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 a vyslovuje souhlas s celoročním 

hospodařením obce bez výhrad. Návrh Závěrečného účtu byl zveřejněn po dobu 15ti dnů před 

jeho projednáním v zastupitelstvu obce na úřední desce a elektronické úřední desce.  
(pro: 9, proti: 0, zdržel: 0)  

3. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku za rok 2017 a doporučuje 

přeúčtovat hospodářský výsledek obce ke dni schválení účetní závěrky. 
(pro: 9, proti: 0, zdržel: 0)  

4.  Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1. (pro: 9, proti: 0, zdržel: 0) 

5. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí přijetí zaměstnance na dobu určitou. 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Pořízení  

kompostérů pro Svazek obcí Metuje mikroregion – obce Šestajovice a Černčice“ se Svazkem 

obcí Metuje a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro: 9, proti: 0, zdržel: 0) 

7. Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o partnerském příspěvku se Svazkem obcí Metuje a 

pověřuje starostu podpisem této smlouvy. (pro: 9, proti: 0, zdržel: 0) 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele projektových prací na „Stavební úpravy skladu na 

p.č. 77, v k.ú. Šestajovice u Jaroměře“ze zaslaných  nabídek firmu Hauckovi,  s.r.o. (pro: 9, 

proti: 0, zdržel: 0) 

 
 

 

 

 

 

 

Příští řádné zasedání bude  20.6.2018 v 18.30 hod. 

 

 

 

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

                         Cejnar Jaroslav                                                      Machatý, Kňourek 

 

 

V Šestajovicích 26.4.2018 

 

 
Přílohy:  
- Prezenční listina 

- Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2017 

- Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2017 
- Rozpočtové opatření č.1 

 


