
   Zápis č. 3/2019 ze zasedání Zastupitelstva 

obce  Šestajovice 

 konaného dne 19.6.2019 
 

 

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

 

Přítomni :9 

Omluveni :0 

Neomluveni : 0 

Hosté :  2 (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. Cejnar, p. Čtvrtečka  a zapisovatelkou: p. Rámová 

-schváleno všemi přítomnými členy. 

 

Program jednání   
1.  Kontrola plnění usnesení   

2.  Komplexní pozemkové úpravy 

3.  Finanční hospodaření k 31.5.2019 

4.  Pronájem obecních pozemků 

5.  Silnice 

6.  Informace z dobrovolných svazků 

7.  Různé, došlá pošta 

8.  Diskuse 

9.  Usnesení - závěr 

 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje předložený program zasedání. 

Výsledek hlasování: Pro  9   Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.1 bylo schváleno. 
 

               

I. Kontrola plnění usnesení   
Starostka seznámila zastupitele s plněním Usnesení 2/2019 

 

 

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



- Podepsána Smlouva i dílo s firmou Stavibet s.r.o. na vybudování odstavné plochy u 

hřbitova 

- vypsán Záměr na pronájem obecních pozemků p.č. 348/2 o výměře 125 m2, p.č 348/3 

o výměře 2235 m2 a p.č. 348/4 o výměře 123 m2 v katastrálním území Šestajovice u 

Jaroměře předem určenému nájemci 

- podepsána Smlouva o pachtu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu 

s MěVAK  s.r.o., Jaroměř  

 

II. Komplexní pozemkové úpravy 
Starostka obce přivítala pana Ing. Knitla z Pozemkového úřadu Náchod, který zastupitele 

seznámil s navrhovaným plánem společných zařízení. Seznámil je s aktuální situací 

pozemkových úprav, s časovými a finančními problémy. Zastupitelé obce odmítli hlasovat o 

plánu společných zařízení z důvodu nezapracovaných změn, které byly požadovány na 

kontrolním dni dne 25.2.2019. 

 

III. Finanční hospodaření k 31.5.2019 
Starostka obce seznámila zastupitele s finančním hospodařením obce k 31.5.2019 a 

s rozpočtovým opatřením č.1,  kde se příjmy i výdaje rozpočtu zvyšují o obdrženou dotaci na 

volby do evropského parlamentu ve výši 29000 Kč. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí finanční hospodaření obce k 31.3.2019. 

Usnesení č.2 bere na vědomí. 

  
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č.1. 

Usnesení č.3 bere na vědomí. 

  

IV. Pronájem obecních pozemků 
Starostka obce seznámila zastupitele se zájemcem o pronájem obecních pozemků p.č. 348/2 o 

výměře 125 m2, p.č 348/3 o výměře 2235 m2 a p.č. 348/4 o výměře 123 m2 v katastrálním 

území Šestajovice s firmou MěVAK s.r.o., Jaroměř a s návrhem smlouvy o nájmu. 

Záměr na pronájem obecních pozemků byl řádně vyvěšen na úředních deskách. 
 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Smlouvu o nájmu s firmou Městské vodovody a  

kanalizace s.r.o., Jaroměř. 
Výsledek hlasování: Pro  9   Proti  0  Zdržel se  0 

Usnesení č.4 bylo schváleno. 

 

V. Silnice 
Starostka obce seznámila zastupitele s termínem prací na opravu silnice, která vede přes naši 
obec.  Bude  se opravovat úsek  Roztoky (pod strání)  – Šestajovice (U sloupu) v celkové 

délce 2355 m.  Předpokládaný termín  zahájení stavebních prací je 19. 8. 2019 a termín 

dokončení stavebních prací 22. 9. 2019. Termín úplného dokončení stavby je 3. 11. 2019. 

Oprava bude probíhat za úplné uzavírky silnice. 

 

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



VI. Informace z dobrovolných svazků 
DSO Metuje 

- Závěrečný účet  

- Výzva MAS mezi Úpou a Metují 

- obdržená dotace na profesionalizaci svazku 

DSO Jaroměřsko 

- Závěrečný účet 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Metuje. 

Usnesení č.5 bere na vědomí. 

    

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Jaroměřsko. 

Usnesení č.6 bere na vědomí. 

    

VII. Různé, Došlá pošta 
- Zamítavé koordinované závazné stanovisko ke stavbě „Stavební úpravy skladu na  p.č. 

77, k.ú. Šestajovice u Jaroměře – je nutné zapracovat do projektu některé změny, 

stavebním úřadem je to posuzováno jako novostavba  

- Letní kino a dětský den 22.6.2019 

- Dokončená odstavná plocha u hřbitova 

- Budování nové trafostanice 

- Schválená dotace z POV ve výši 184000 Kč na opravu střechy na obecním domě, 

zakoupení lavic, stolů a švédských laviček 

 

VIII. Diskuse 
 

 

 

 

 

 

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

                         Alena Postupová                                                p. Cejnar, p. Čtvrtečka   

 

 

 

 

V Šestajovicích 26.6.2019 

 

 
Přílohy:  
- Prezenční listina 

- Rozpočtové opatření č.1 

- Odpověď na vyhlášený Záměr na pronájem obecních pozemků 

- Závěrečný účet DSO Metuje 

- Závěrečný účet DSO Jaroměřsko 

 

 

 

 

 

 



 

Usnesení č. 3/2019 

ze zasedání zastupitelstva obce Šestajovice 

konaného dne 19.6.2019 

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

Usnesení č.2  
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí finanční hospodaření obce k 31.5.2019. 

Usnesení č.3 
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Rozpočtové opatření č.1. 

Usnesení č.4 
Zastupitelstvo obce Šestajovice schvaluje Smlouvu o nájmu s firmou Městské vodovody a  

kanalizace s.r.o., Jaroměř. 
Usnesení č.5 
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Metuje. 

Usnesení č.6 
Zastupitelstvo obce Šestajovice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Jaroměřsko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Šestajovicích dne 26.6.2019 

 

 

 

 

 

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

              Alena Postupová                                                             Vlastimil Skořepa 

                     starostka                                                                       místostarosta                      


