
Obecní úřad Štíhlice

Zápis č. 21/2020

Ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 7. 12. 2020

Přítomni:  Kučák, Budská, Lomosová, Kašík, Strnad, Rychta
Omluveni: Sikora
Ověřovatelé: Josef Kašík, Vladimír Strnad
Zapisovatel:  Barbora Budská

Zasedání  zastupitelstva  zahájil  starosta  obce  konstatováním,  že  zastupitelé  se  sešli
v usnášeníschopném počtu. 

Program:
1. ČOV a kanalizace
2. Smlouva se SFŽP
3. LOŠBATES
4. Dotace na rekonstrukci zvoničky
5. Smlouva na nákup aplikace Codexis Green
6. Rozpočet na rok 2021
7. OZV o odpadech
8. Různé

1. Zastupitelé odsouhlasili program.

2. Starosta určil ověřovatele.  

3. ČOV a kanalizace
     Starosta informoval zastupitele s obsahem jednání 3. KD. Dále informoval, že stavební

práce  na  přečerpávací  jímce  pod  pomníkem  padlých  budou  probíhat  o  novém  roce.
V současné době pokračují stavební práce v lokalitě směrem na Vyžlovku.  

4. Smlouva se SFŽP
Usnesení  č.  72/2020  Zastupitelstvo  obce  Štíhlice  schvaluje  uzavření  Smlouvy  č.

1190400145  o  poskytnutí  podpory  ze  Státního  fondu  životního  prostředí  České
republiky mezi smluvními stranami Státní fond životního prostředí České republiky,
se  sídlem  Kaplanova  1931/1,  148  00  Praha  11  v zastoupení  panem  Ing.  Petrem
Valdmanem,  ředitelem  SFŽP ČR  a  obcí  Štíhlice  zastoupenou  Jozefem  Kučákem,
starostou obce. Předmětem smlouvy je určení podpory výhradně na akci: Štíhlice –
splašková kanalizace a ČOV 300 EO, realizovanou v letech 2020-2022. Jedná se o
investiční  akci.  Fond  se  zavazuje  poskytnout  příjemci  podpory  podporu  formou
dotace ve výši 25 976 182,51 Kč. Celková podpora představuje 63, 75 % ze základu
(40 746 952, 97 Kč) pro stanovení podpory    

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 72/2020 bylo přijato.
 



5. LOŠBATES

Přehled termínů postupu prací
na nové svazkové základní škole LOŠBATES

9. 3. 2016 - Zastupitelstvo obce Mukařov deklarovalo usnesením č. 2/MZZ/2016, že v areálu školy Mukařov již
nebude prováděna žádná výstavba za účelem rozšíření kapacity školy.
11. 4. 2017 - Smlouva o zřízení Dobrovolného svazku obcí LOŠBATES včetně stanov mezi obcemi Louňovice,
Štíhlice, Babice, Tehovec a Svojetice (nabytí právní moci 13. 5. 2017) 
30. 5. 2017 - Smlouva o vkladu nepeněžitého majetku mezi DSO LOŠBATES a obcí Louňovice
Obec Louňovice vložila své pozemky o výměře 29 384 m2 v hodnotě 41 150 000 Kč do hospodaření svazku –
právo stavby školy  (svazek má právo na pozemcích postavit  školu,  ale pozemky nadále  zůstávají  v majetku
obce).
10. 11. 2017 - Vystoupení obce Babice ze svazku (Dodatek č. 1 Smlouvy o zřízení DSO LOŠBATES)
14. 12. 2017 - Vyhlášena soutěž o návrh na řešení nové svazkové základní školy LOŠBATES
22. 5. 2018 - Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu (vybíralo se ze 108 návrhů z 38 zemí světa)
červen 2018 - Zahájeno JŘBU (jednací řízení bez uveřejnění) s prvními třemi architektonickými firmami 
11. 12. 2018 - Rozhodnutí o výběru dodavatele projektové dokumentace včetně jeho oznámení
8. 2. 2019 -  Podepsána smlouva s vítěznou společností Pelletier de Fontenay, Montréal, Québec, Canada na
vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na projektu „Nová svazková
základní škola LOŠBATES“
10. 6. 2019 - Dopracovaný návrh na Novou svazkovou základní školu LOŠBATES
24. 9. 2019 - Přepracovaný návrh na Novou svazkovou základní školu LOŠBATES (zmenšení budovy a snížení
nákladů)
21. 2. 2020 - Vytvořena projektová dokumentace pro územní řízení
31. 7. 2020 - Podána žádost o vydání územního rozhodnutí
červenec 2020 -Zahájení prací na projektové dokumentaci pro stavební povolení

 6. Smlouva na nákup aplikace Codexis Green
Servisní smlouva č. 490201938 programového vybavení CODEXIS GREE mezi firmou
Atlas  consulting  spol.  s.r.o.  zastoupená  Ing.  Pavlou  Řehákovou  a  obcí  Štíhlice
zastoupenou  starostou  Jozefem  Kučákem.  Smlouva  je  uzavřena  od  souhlasu
zastupitelstva do 31.12.2024 za celkovou částku 30.000,- bez DPH.

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 73/2020 bylo přijato.

7. Návrhy do rozpočtu
Pan starosta ve spolupráci s paní účetní vyzvali zastupitele, aby si do příštího zastupitelstva
připravili  své návrhy do rozpočtu  na  rok 2021.  Paní  Strnadová je  pověřena  zpracováním
rozpočtu.

8. OZV o odpadech

Přípravou nové OZV o odpadech je stále pověřena paní místostarostka a pan Josef Kašík.
Zastupitelé  opět  diskutovali  o  možnostech  změny  poplatků  za  odpady.  Po  diskuzi  se
zastupitelstvo shodlo, že poplatky budou účtovány na základě 3 tarifních sazeb (1000, 2000,
3000 Kč). Minimální nevratná výše zálohy bude 600,-  Výše zálohy na každou nemovitost
určenou k bydlení bude odvozena z výsledků vážení za rok 2020. Pokud by občany zajímalo,
jaká zálohová sazba se jich pro rok 2021 bude týkat, mohou se obrátit na paní Strnadovou,
která jim odpoví veškeré dotazy a sdělí výši aktuální zálohy. Zastupitelé tímto chtějí občanům



umožnit spravedlivý systém plateb za skutečně vyprodukovaný směsný odpad. Samozřejmě
dojde k posílení výsypů kontejnerů na tříděný odpad. 

9. Různé
a) Vánoční zpěvy se budou konat 23. 12. 2020. Samozřejmě záleží na aktuálních vládních
opatřeních, proto sledujte webové a facebookové stránky naší obce, kde naleznete aktuální
informace.

b) Pan starosta Jozef Kučák byl v pondělí 7. 12. 2020 na jednání se starosty obcí Vyžlovka a
Kozojedy. Jednalo se o plánovaném prodeji lesa a možnostech otevření kamenolomu. Obec
Štíhlice zásadně nesouhlasí s plánovaným kamenolomem, a proto ve spolupráci s okolními
obcemi vymýšlí společnou strategii. 

Zapsala: Budská

Jozef Kučák
starosta

Ověřovatelé zápisu:

Josef Kašík:……………………………………
Vladimír Strnad:………………………………….

Vyvěšeno: 9. 12. 2020

Sejmuto: 


