
Obecní úřad Štíhlice

Zápis č. 22/2020

Ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 28. 12. 2020

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

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

Program:
1. Kanalizace a ČOV
2. Rozpočet na rok 2021
3. MAP – nabídka 
4. Smlouva s ČEZ
5. Různé 
Starosta navrhl rozšíření programu o bod č. 6 Dotace na zvoničku a bod 7. OZV o odpadech

Zastupitelé odsouhlasili program.

Starosta určil ověřovatele.  

1. ČOV a kanalizace
Starosta  informoval  zastupitele  o  přerušení  stavebních  prací  v lokalitě  k Vyžlovce  (za
klubem). Vzhledem k tomu, že stavební firma narazila na skálu, přesunuly se stavební práce
na stoku vedoucí k ČOV. Od 1. 3. 2021 dojde k     úplné uzavírce silnice III. třídy, vedoucí
přes  obec  a  od  1.  4.  2021  dojde  k     úplné  uzavírce  silnice  II/113.  Starosta  seznámil
zastupitele s problémy při budování přístupové cesty k ČOV. Pravděpodobně se bude jednat o
vícepracích, které vzniknou vybudováním příjezdové komunikace k ČOV. 

2. Rozpočet na rok 2021
Usnesení č. 74/2020 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje rozpočet obce Štíhlice na rok
2021.

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 74/2020 bylo přijato.
 
3. MAP
Pan starosta seznámil zastupitele s nabídkou ORP Říčany, že se připravuje III. etapa místních
akčních  plánů  rozvoje  vzdělání  na  území  ORP Říčany.  Zastupitelé  se  prozatím  rozhodli
nabídku nevyužít.
 
 4. Smlouva číslo 20_SOP_01_ 4121739509 s firmou ČEZ
Usnesení  č.  75/2020  Zastupitelstvo  obce  Štíhlice  souhlasí  s uzavřením  smlouvy  č.
20_SOP_01_4121739509 s firmou ČEZ.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0



Usnesení č. 75/2020 bylo přijato.

5. Různé

Lípy – vzhledem k vícepracím při prořezu lip na návsi došlo k navýšení původní ceny. Firma

provádějící prořez odůvodnila navýšení ceny takto:,,Oproti původně poptávaným zásahům na

lípách na horní části návsi došlo k několika změnám. Dva námi ohodnocené stromy byly prořezány

jinou firmou, na místo nich byly vybrány jiné – vyšší a blíže k zástavbě – navýšení ceny. U všech stromů

pak  byl  zvolen  radikálnější  zdravotní  prořez  a  dekapitace  oproti  původně  navrhovanému

bezpečnostnímu prořezu (odstranění suchých a nemocných větví.  Tím došlo i  k  navýšení  množství

bioodpadu.“  Zastupitelé souhlasí  a chápou důvody vedoucí  k navýšení  ceny.  Shodli  se na tom,  že

bezpečnost občanů obce Štíhlice je na prvním místě. 

6. Dotace na zvoničku
Usnesení č. 76/2020 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s rozhodnutím Zastupitelstva
Středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze  Středočeského  Fondu  obnovy  venkova.  Evidenční  číslo  žádosti  je
FOV/OBV/042601/2020.  Dotace  bude  využita  na  projekt  Rekonstrukce  zvoničky
Štíhlice.

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 76/2020 bylo přijato.
 

7. OZV o odpadech
Usnesení č. 77/2020 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje OZV o odpadech, která tvoří
přílohu č. 1 tohoto zápisu. 

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 77/2020 bylo přijato.

Zapsala: Strnadová

Jozef Kučák
starosta

Ověřovatelé zápisu:

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

Vyvěšeno: 29. 12. 2020

Sejmuto: 



Obecně závazná vyhláška Obce Štíhlice č. 3/2020, kterou se
stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Štíhlice

Zastupitelstvo obce Štíhlice schválilo dne 28. 12. 2020 podle § 84 odst. 2, písm. h) a § 10
písm.  d)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  v souladu
s ustanovením §  17a  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  a  o  změně  některých  dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Základní ustanovení

Touto  obecně  závaznou  vyhláškou  se  v obci  Štíhlice  zavádí  a  stanovuje  poplatek  za
komunální odpad vznikající na území obce (dále jen ,,poplatek“), včetně způsobu jeho výběru
a oznamovací a registrační povinnosti plátce poplatku. Výkon správy tohoto poplatku provádí
obecní úřad ve Štíhlicích (dále též ,,správce poplatku“ nebo ,,OÚ“).

Článek 2
Poplatník a plátce, ohlašovací povinnost

1. Poplatníkem je fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku
je  každý  vlastník  nemovitosti  určené  k bydlení.  Plátce  poplatku  poplatek  rozúčtuje  na
jednotlivé poplatníky.
2.  Plátce poplatku má ohlašovací povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku ohlásí do
30-ti  dnů ode dne,  kdy se stal  plátcem poplatku nebo do 15-ti  dnů pokud nastala  změna
rozhodná pro výpočet výše poplatku.
3. Poplatek je příjmem obce Štíhlice.

Článek 3
Výše poplatku

1.  Výše  poplatku  je  stanovena  podle  předpokládaných  oprávněných  nákladů  obce,
vyplývajících  z režimu  nakládání  s odpadem  podle  počtu,  hmotnosti  a  frekvence  svozů
sběrných nádob objednaných plátcem poplatku, v příloze č. 1 k této obecně závazné vyhlášce.

2. Poplatek je kalkulován jako součet úhrady nákladů na odvoz popelnice a úhrady nákladů na
tzv.  společná  zařízení  –  provoz  shromaždiště  odpadů  včetně  přistavení  kontejnerů  na
velkoobjemový  odpad,  kovy,  systém  tříděného  odpadu,  systém  likvidace  biologicky
rozložitelného komunálního odpadu atd.

Článek 4
Splatnost poplatku

Plátce  poplatku  hradí  poplatek  vypočtený  podle  Čl.  3  této  vyhlášky  buďto  v hotovosti,
platebním  příkazem  nebo  složenkou  na  účet  obecního  úřadu,  a  to  nejdéle  do  31.  ledna
příslušného kalendářního roku.



Článek 5
Sankce

Neuhradí-li  poplatník  plátci  poplatek  včas  nebo  ve  správné  výši,  oznámí  plátce  tuto
skutečnost  obci,  která  na základě toho poplatníkovi  vyměří  poplatek platebním výměrem.
Dále postupuje dle zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 6
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Štíhlice 1/2010,
kterou  se  stanoví  poplatek  za  komunální  odpad  na  území  obce  Štíhlice,  včetně  příloh  a
dodatků.

Článek 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021.

Ve Štíhlicích dne 28. 12. 2020

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………………………..

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:…………………………………………….



Příloha č. 1

k obecně závazné vyhlášce obce Štíhlice 3/2020,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad

na území Obce Štíhlice
Roční poplatek pro trvale obývané nemovitosti + rekreační nemovitosti činí:

Tarif Celková hmotnost odpadu za
rok 2020 pro výpočet zálohy

Výše zálohy

1. 0 – 300 kg 1000,-
2. 301 – 600 kg  2000,-
3, Nad 600 kg 3000,-

Rekreační objekty ,,bez popelnice“ budou odpad ukládat do přistaveného kontejneru. Roční
poplatek je stanoven 600 Kč. 

Cena za 1 kg odpadu je pro rok 2021 3,5 Kč za 1 kg.

Za každý výsyp nádoby o objemu 120 l na směsný odpad je účtován poplatek 30 Kč.  

Za každý výsyp nádoby o objemu 240 l na směsný odpad je účtován poplatek 40 Kč.  


