ZÁPIS Č. 2/2021 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ŠTÍHLICE
DNE 18. 1. 2021
I.
Základní informace
1. Zasedání zastupitelstva byli přítomni:
Jozef Kučák, , Josef Kašík, Blanka Lomosová,Vladimír Strnad, Jakub Sikora.
2. Omluven ze zastupitelstva byl:
Barbora Budská, Tomáš Rychta
3. Zastupitelstva se nezúčastnili žádní hosté.
4. Místem jednání je OÚ Štíhlice, č. p. 5, Štíhlice . Zahájení proběhlo dne 18. 1. 2021
v 19:00 hodin. Při zahájení bylo přítomno 5 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
II.
Zahájení, schvalování základních rozhodnutí
1. Jednání bylo zahájeno panem starostou, který nechal hlasovat o navrženém programu.
2. Navržený program
1. ČOV A KANALIZACE
2. LOŠBATES
3. RŮZNÉ
- smlouvy autobusy
- zrušení zakázky malého rozsahu
Hlasování o schválení programu jednání dopadlo následovně:
Pro: 5 Proti:0 Zdrželo se: 0
Program jednání byl schválen.
3. Hlasování o schválení volby ověřovatelů, na které byli navrženi Vladimír Strnad a Jakub
Sikora dopadlo následovně:
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
Ověřovatelé byli schváleni.

III.
Další body jednání
1. Dalším bodem jednání je bod číslo 1, ve kterém pan starosta seznámil zastupitele
s průběhem a výsledkem jednání dalšího kontrolního dne stavby ČOV a kanalizace.
Zastupitelé vzali veškeré informace na vědomí.

2. Dalším bodem jednání je bod číslo 2, kterým pan starosta seznámil o průběhu sněmu
delegátů, Kterého se účastnila i paní místostarostka B. Budská. Sněm delegátů proběhl
14.1.2021. Na sněmu se také řešila problematika s kapacitou okolních základních škol a
s ní související problémy s umístěním dětí do prvních tříd.
3. Dalším bodem jednání je bod číslo 3, který zní: Dodatky ke smlouvám o závazku
veřejné služy ve veřejné linkové dopravě v systému PID na roky 2021 až 2024.
Usnesení č. 4/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s uzavřením dodatku č. 11 ke
smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na
roky 2010 až 2024 uzavřená podle zákona č. 111/1994 SB., o silniční dopravě, ve
znění pozdějších předpisů (linka PID č. 491)
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
Bod byl schválen. Usnesení č. 4/2021 bylo přijato.

Usnesení č. 5/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s uzavřením dodatku č. 12
ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na
roky 2010 až 2024 uzavřená podle zákona č. 111/1994 SB., o silniční dopravě, ve
znění pozdějších předpisů (linka PID č. 491)
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
Bod byl schválen. Usnesení č. 5/2021 bylo přijato.

Usnesení č. 6/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s uzavřením dodatku č. 12
ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému PID na
roky 2010 až 2024 uzavřená podle zákona č. 111/1994 SB., o silniční dopravě, ve
znění pozdějších předpisů (linka PID č. 660)
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
Bod byl schválen. Usnesení č. 6/2021 bylo přijato.

4. Zrušení zakázky malého rozsahu
Usnesení č. 7/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí se zrušením zakázky malého
rozsahu na stavbu zpevněné přístupové cesty k ČOV.
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0
Bod byl schválen. Usnesení č. 7/2021 bylo přijato.

IV.
Shrnutí
Zastupitelstvo obce Štíhlice na svém zasedání č. 2/2021:
1. Schválilo
4/2021
5/2021
6/2021
7/2021

Ve Štíhlicích dne 20.1. 2021
Vyvěšeno: 28.1.2021
Sejmuto:
RAZÍTKO OBCE

Zapsala: Lomosová
.....................................
Jozef Kučák
Starosta
Ověřili:
.....................................
Vladimír Strnad

.....................................
Jakub Sikora

