
Obecní úřad Štíhlice

Zápis č. 18/2020

Ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 26. 10. 2020

Přítomni: Kučák, Kašík, Budská, Strnad, Sikora, Lomosová
Omluven: Rychta, 

Program:
1. ČOV a kanalizace
2. LOŠBATES
3. Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku
4. Výběrové řízení na fukar

Ad. 1: Pan starosta informoval zastupitelstvo s průběhem stavebních prací. Oznámil, že ve 
čtvrtek 5. 11. 2020 od 12:00 na Obecním úřadě. O výsledku 1. kontorlního dne bude 
informovat na příštím zastupitelstvu.

Ad. 2: Usnesení č. 59/2020 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje jako člen dobrovolného 
svazku obcí LOŠBATES dokument Prohlášení stavebníka/investora č. 3/2020. 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 59/2020 bylo přijato.

Ad. 3:Usnesení č. 60/2020 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje Dohodu o poskytnutí finančního
příspěvku na výstavbu nové infrastruktury v obci ve výši 30 000 Kč se splatností do 30. 6. 2021. 
Viz příloha č. 1 tohoto zápisu.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 60/2020 bylo přijato.

Ad. 4: Josef Kašík přednesl zastupitelstvu žádost o zakoupení fukaru na listí. Zastupitelstvu byly 
předloženy 3 nabídky: č. 1 HECHT 9280 2in1 motorový fukar/vysavač za 3490,- vč. DPH, č. 2 Vidaxl 
Benzinový fukar na listí na záda za 6008,-, č. 3 Benzinový fukar na záda za 5049. Z těchto nabídek byl
vybrán fukar č. 1 HECHT 9280 2in1 motorový fukar/vysavač za 3490,- vč. DPH. 
Usnesení č. 61/2020 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje nákup fukaru na listí HECHT 9280 
2in1 motorový fukar/vysavač za 3490,- vč. DPH.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 58/2020 bylo přijato.

Zapsala: Budská

Jozef Kučák
starosta

Ověřovatelé zápisu:

Jakub Sikora:……………………………………
Vladimír Strnad:………………………………….

Vyvěšeno: 9. 11. 2020

Sejmuto: 



Příloha č. 1

D O H O D A  č. _________
                                                  o poskytnutí finančního příspěvku (dále jen „dohoda“)
Smluvní strany:

1) Obec Štíhlice,
      se sídlem Štíhlice 5, 281 63 
      zastoupená starostou Jozefem Kučákem

            IČ:  00639745
            bank. spojení: KB č.ú.: 24429151/0100

(dále „obec“)

            a

2) Vlastník nemovitosti
Jméno a příjmení...................................
r.č. .................................
bytem: ..............................

           (dále jen „vlastník“)

I.
Předmět dohody

1. Obec v současnosti buduje novou infrastrukturu. Předmětem této dohody je závazek
obce,  zajišťovat  posilování  veřejné  infrastruktury  v  obci  Štíhlice  při  respektování
jejího udržitelného rozvoje a závazek vlastníka na toto posílení veřejné infrastruktury
finančně přispět.

II.
Výše a způsob úhrady finančního příspěvku

1. V souladu  s  usnesením  zastupitelstva  obce  Štíhlice  ze  dne  29.9.2020  se  vlastník
nemovitosti zavazuje, že poskytne finanční příspěvek na rozvoj občanské vybavenosti
ve výši 30.000 Kč splatný do 30.6.2021.

2. Výše uvedená částka bude hrazena bezhotovostním převodem na účet OÚ Štíhlice,
číslo 24429151/0100 , vedený u Komerční banky, VS: .....................

III.
Závěrečná ujednání

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Změny této dohody mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku k této
dohodě odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

2. Práva  a  povinnosti  z této  dohody plynoucí  přecházejí  na  případné právní  nástupce
obou smluvních stran.

3. Smluvní  strany  prohlašují,  že  tato  dohoda  je  skutečným  projevem  jejich  pravé  a
svobodné vůle. 

Ve Štíhlicích dne _______

_____________________                                                                ______________________
Jozef Kučák
starosta obce                                                                                                 vlastník

 


