
Obecní úřad Štíhlice

Zápis č. 2/2020

ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 29.1.2020

Přítomni:, Budská, Lomosová, Kašík, Sikora, Kučák
Omluveni: Rychta, Strnad
Program: 

1. Veřejnoprávní smlouva s SDH Štíhlice
2. Inventura
3. Kanalizace a ČOV
4. Rekonstrukce dětského hřiště
5. Územní plán 
6. Školy

Ad. 1: Zastupitelé obce Štíhlice obdrželi od velitele Sboru dobrovolných hasičů Štíhlice (dále jen SDH)
pana  Michala  Kučáka  Žádost  o  dotaci  z  rozpočtu  obce  na  rok  2020.  Výše  dotace  je  
20 000,- Kč. Finanční prostředky poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy budou sloužit výhradně na
provoz sboru, nákup nového vybavení a akce pořádané SDH Štíhlice. Zastupitelé žádost zkontrolovali a
usnesli se takto: 
Usnesení č.: 3/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Sdružení
dobrovolných hasičů Štíhlice. Dotaci ve výši 20 000,- Kč musí SDH Štíhlice použít výlučně na provoz
sboru, nákup nového vybavení a akce pořádané SDH Štíhlice. 
Hlasování: pro 5 
Bod byl schválen. 

Usnesení č.: 4/2020 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprání smouvy s SDH Štíhlice o
poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč.
Hlasování: pro 5 
Bod byl schválen. 

Ad. 2: Zastupitel a předseda kontrolního výboru pan Vladimír Strnad seznámil zastupitele s provedenou
inventurou majetku obce, která proběhla bez závad.

Ad.  3:  Pan  starosta  informoval  zastupitelstvo  o  pokračování  získávání  dotace  na  projekt  
Štíhlice – splašková kanalizace a ČOV 300 EO. Za obec byla udělena plná moc panu Ing. T. Hlavatému,
který zastupuje obec ve všech záležitostech a jednání  před Státním fondem životního prostředí  ČR a
provádí veškeré úkony ve věci poskytnutí podpory v rámci výzvy č. 4/2019 Národního programu Životní
prostředí,  Prioritní  oblast  1.  Voda,  podoblast  podpory  1.3  Čistota  povrchových  i  podzemních  vod.
Zastupitelé vzali veškeré informace bez výhrad na vědomí. 
Usnesení  č.  5/2020  Zastupitelstvo obce Štíhlice  schvaluje  příkazní  smlouvu s firmou ENVIDAT  
s. r. o. se zástupcem Ing. Tomášem Hlavatým viz příloha č. 1 tohoto zápisu. Dále schvaluje příkazní
smlouvu  na  zabezpečení  výkonu  činnosti  koordinátora  BOZP na  staveniště  na  akci  Štíhlice  –
splašková kanalizace a ČOV 300 EO s firmou Chaloupka BOZP s. r. o. zastoupenou Ing. Janem
Chaloupkou viz příloha č. 2 tohoto zápisu. Dále schvaluje Smlouvu o výkonu Autorského dozoru
projektanta  s firmou  FIALA PROJEKTY zastoupenou  Markem Fialou  viz  příloha  č.  3  tohoto
zápisu.  Dále  Smlouvu o  poskytování  služeb č.  10/VHS/2020 s firmou TEXUM zastoupenou Ing.
Zdeňkem Jandou viz příloha č. 4 tohoto zápisu. 
Hlasování: pro 5 
Bod byl schválen. 

Ad.  4:  Usnesení  č.  6/2020  Zastupitelstvo  obce  Štíhlice  schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  na
Ministerstvo pro místní rozvoj. Konkrétně se jedná o podprogram Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku (117D8210H). Předmětem dotace je vybudování dětského hřiště v
obci  Štíhlice  a  zároveň  zastupitelstvo  obce  Štíhlice  schvaluje  příkazní  smlouvu  SMLOUVU  O
ZABEZPEČENÍ PŘÍPRAVY ŽÁDOSTI O DOTACI NA AKCI ,,REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ. s firmou WITERO s. r. o. zastoupenou Martinem Hrbkem (jednatelem společnosti)
Souhlas: všichni přítomní, tj. 5 hlasů 
Bod byl schválen



Ad.  5:  Paní  místostarostka  seznámila  zastupitelstvo  s průběhem  jednání  ohledně  nového
územního plánu obce. Zastupitelé vzali informace na vědomí.

Ad.  6:  Pan  starosta  informoval  zastupitelstvo  o  průběhu  jednání  ohledně  školského  obvodu.
Zastupitelé vzali informace na vědomí.

Jozef Kučák

                                                                                                                                        starosta
Zapsala: Budská 

Ověřovatelé zápisu:
Jakub Sikora:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..

Vyvěšeno:  6. 2. 2020

Sejmuto: 26. 2. 2020


