Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 17/2020
Ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 12. 10. 2020
Přítomni: Kučák, Kašík, Budská, Strnad, Sikora
Omluven: Rychta, Lomosová
Program:
1. ČOV a kanalizace
2. Kompostárna Struhařov
3. Hasiči
4. Příspěvek na infrastrukturu
5. Kupní smlouva č. 80/2020
Ad. 1: Pan starosta informoval zastupitelstvo o Oznámením o stanovení finanční opravy zaslanou
Státním fondem životního prostředí do DS obce. Obci byla stanovena finanční oprava ve výši 5%
z celkové částky možné dotace na projekt ČOV a kanalizace Štíhlice 300 EO. Zastupitelé vzali
informace na vědomí.
Usnesení č. 57/2020 Zastupitelstvo obce Štíhlice bere na vědomí informace o Oznámení o
stanovení finanční opravy ve výši 5% z celkové částky možné dotace na projekt ČOV a
kanalizace Štíhlice 300 EO a souhlasí s tím, že se obec Štíhlice neodvolá proti tomuto krácení.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 57/2020 bylo přijato.

Ad. 2. Kompostárna Struhařov vypověděla smlouvu s naší obcí. Od 1. 10. 2020 je kompostárna a její
provoz předán firmě AMAR INSTALACE s. r. o. Pan starosta se pokusí vyjednat nové podmínky, a
nebo smlouvu s jinou kompostárnou.

Ad. 3. Do DS schránky OÚ Štíhlice bylo doručeno poučení o poskytování informací v souvislosti se
zásahovou činností jednotek požární ochrany od HZS Středočeského kraje z krajského ředitelství.
Jedná se hlavně o poučení členů požární ochrany. Po telefonické konzultaci s skrajkým ředitelstvím
nám bylo řečeno, že pokyny máme předat veliteli SDH Michalu Kučákovi. Místostarostka ve
spolupráci s velitelem SDH Štíhlice Michalem Kučákem obešle sms zprávou s tímto poučením členy
sboru, protože za současné situace není možné se sejít na schůzi.

Ad. 4. Příspěvky na infrastrukturu obci Štíhlice se budou platit po podepsání dohody mezi vlastníkem
nemovitosti a obcí v časovém rozmezí od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 ve výši 30 000,-.

Ad. 5. Usnesení č. 58/2020 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s uzavřením kupní smlouvy č.
80/2020 mezi společností 02 Czech Republic a.s. a obcí Štíhlice. Předmětem smlouvy je telefonní
kabina včetně betonového základu a kabelu, který připojuje kabinu k síti veřejného osvětlení. Kabina
je umístěna u č.p. 32 v obci Štíhlice. Cena této věci movité je 605,- vč. DPH.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 58/2020 bylo přijato.

Zapsala: Budská
Jozef Kučák
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jakub Sikora:……………………………………
Vladimír Strnad:………………………………….
Vyvěšeno: 23. 10. 2020
Sejmuto:

