
Zápis č 22. z  jednání zastupitelstva obce  Šestajovice 

 ze dne 5.9.2018 
 

 

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

 

Přítomni :9 

Omluveni :0 

Neomluveni : 0 

Hosté :  0 (dle prezentační listiny) 

 

Jednání zastupitelstva je usnášeníschopné – zapisovatelem jmenována p. Postupová 

Navržení ověřovatelé p.Čtvrtečka, p.Cejnarová – schváleno všemi přítomnými členy. 

 

Program jednání   
1.  Informace starosty   

2.  Finanční hospodaření k 31.8.2018  

3.  Informace z mikroregionů 

4.  Diskuse, došlá pošta 

5.  Usnesení - závěr 
            

Program jednání schválen všemi přítomnými 9 členy zastupitelstva.                                      

               

 

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

Starosta informoval zastupitele: 

- o údržbě veřejné zeleně 

- o opravě pomníku padlých 

- o dotazníkovém šetření 

- o vydaných kompostérech 

- o změně užívání „jednotné kanalizace Šestajovice“ na dešťovou 

- o návrhu na stavební úpravy skladu 

- o vydané knize Pověsti obcí dolní Metuje 

- o pozvání paní Ptáčkové, která bude psát vlastivědu obce na setkání důchodců  

- o návštěvě Mgr. Červíčka dne 29.6.2018 – projednání stavu komunikací 

 

 

II. Finanční hospodaření k 31.8.2018 
-     paní Postupová seznámila zastupitele s finančním hospodařením obce k 31.8.2018  

 

 

 
 

 

 

 

Ověřovatele zápisu …………………………….…… 

                                         Čtvrtečka, Cejnarová 

 



Zápis č.22 z  jednání zastupitelstva obce  Šestajovice 

 ze dne 5.9.2018 
 

 

 

III. Informace z mikroregionů 
DSO Metuje 

- bude schůze 7.9.2018 

 

DSO Jaroměřska 

- bude schůze 25.9.2018 

 

IV. Diskuse, Došlá pošta 
-  Žádost o prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství od Mysliveckého spolku Ples   

   - Šestajovice 

- členství ve Sdružení místních samospráv 

- odcizení lavičky na hřbitově 

- Pověsti obcí dolní Metuje – návrh darovat knihu do každé rodiny 

- je potřeba vypracovat nový pasport hřbitova 

 

V. Usnesení 
1. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí finanční hospodaření obce k 31.8.2018. 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství 

Mysliveckému spolku Ples-Šestajovice. (pro: 9, proti: 0, zdržel: 0)  

3. Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení obce do Sdružení místních samospráv ČR  
(pro: 9, proti: 0, zdržel: 0) 
4. Zastupitelstvo obce schvaluje, aby byl do každé rodiny, která má v obci trvalé bydliště, dán 

jeden výtisk knihy Pověsti obcí dolní Metuje. (pro: 9, proti: 0, zdržel: 0) 

 

 

 

Příští řádné zasedání bude  upřesněno. 

 

 

 

 

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

                         Cejnar Jaroslav                                                      Čtvrtečka, Cejnarová 

 

 

 

 
V Šestajovicích 12.9.2018 

 

 

 

 
Přílohy:  

- Prezenční listina 

- Žádost o prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství 


