
Obecní úřad Štíhlice

Zápis č. 20/2020

Ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 23. 11. 2020

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

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

Program:
1. Schválení programu zasedání
2. Určení ověřovatelů zápisu 
3. ČOV a kanalizace
4. Pachtovní smlouva s ČZU
5. LOŠBATES
6. Nákup dopravního zrcadla
7. Rozpočtové opatření
8. Návrhy do rozpočtu
9. Termín posledního zastupitelstva
10. OZV o odpadech
11. Nákup administrativní aplikace
12. Schválení Návrhu zadání ÚP
13. Různé
Starosta navrhl rozšířit program:
14. Smlouva o smlouvě budoucí s firmou ČEZ
15. Seznámení s dílčím přezkoumáním hospodaření obce Štíhlice za rok 2020
16. Dotace na dětské hřiště

1. Zastupitelé odsouhlasili program.
2. Starosta určil ověřovatele.  
3. ČOV a kanalizace
     Starosta  informoval  zastupitelstvo o průběhu 2.  KD. Zároveň informoval  o časovém

harmonogramu pro následující dny. Do konce listopadu by měly být ukončeny stavební
práce na hlavní silnici. Znovuzahájení prací na silnici II/113 proběhne od 1. 4. 2021, kdy
pravděpodobně dojde k úplné uzavírce komunikace. V zimních měsících se stavební práce
přesunou na místní  komunikace do lokality směrem k Vyžlovce.  Stavební  práce  budou
probíhat  i  na  ČOV a  v lokalitě  za  kravínem.  Upozorňujeme  občany,  že  celá  obec  je
staveništěm, proto při pohybu po obci musí dbát zvýšené opatrnosti. Zároveň prosíme, aby
měli strpení a pochopení pro zvýšenou dopravu, dočasná omezení provozu a hluku. 
Dále se hlasovalo o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhtov. 25-SOD-2019-002
z důvodu změny čísla účtu zhotovitele.

Usnesení č. 63/2020 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o
dílo č. zhotov. 25-SOD-2019-002.

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 63/2020 bylo přijato.



4.  Pachtovní smlouva ČZU
Usnesení č. 64/2020 Zastupitelstvo obce Štíhlice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
ZÁMĚR PROPACHTOVAT České zemědělské univerzitě v Praze, sídlem Kamýcká
129, Suchdol, 165 00 Praha pozemky s parcelními čísly 133/1, 134, 227/107 zapsané na
LV č. 10001 vedeném pro k. ú. Štíhlice na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030 za cenu
32 000,-  Kč ročně.  Návrhy,  námitky nebo připomínky lze doručit  na adresu Obec
Štíhlice,  Štíhlice  5,  Kostelec  nad  Černými  lesy,  281  63  v uzavřené  obálce
s označením ,,NEOTVÍRAT“ do 13.12.2020 do 18:00.  

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 64/2020 bylo přijato.
 
5. LOŠBATES

Starosta  informoval/a  o  tom,  že  projekt  nové  svazkové  základní  školy  LOŠBATES  byl
Ministerstvem školství  ČR zařazen do užšího  výběru  připravovaného  programu „Podpora
vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a
dobrovolnými  svazky  obcí“.  Zároveň  na  Ministerstvo  školství  ČR  byl  zaslán  vyplněný
dotazník  o  připravovaném  projektovém  záměru  s tím,  že  náš  projekt  splňuje  veškeré
podmínky pro zařazení.

Usnesení  č.  65/2020  Zastupitelstvo  obce  Štíhlice  (obec  je  členem  DSO  LOŠBATES)
souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského  kaje  ze  Středočeského  Fondu  podpory  včasné  přípravy  projektů  EU
2011+ a NIP prostřednictvím dobrovolného svazku obcí.  Předmět  žádosti  o  dotaci  –
Technická studie. 

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 65/2020 bylo přijato.

Usnesení  č.  66/2020  Zastupitelstvo  obce  Štíhlice  (obec  je  členem  DSO  LOŠBATES)
souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje  ze  Středočeského Fondu podpory  včasné přípravy  projektů EU
2011+ a NIP prostřednictvím dobrovolného svazku obcí.  Předmět  žádosti  o  dotaci  –
Projektová dokumentace.

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 66/2020 bylo přijato.

 6. Nákup dopravního zrcadla
Místostarostka  přednesla  žádost  občanů  o  zakoupení  dopravního  zrcadla,  které  by  jim
usnadnilo  bezpečný  výjezd  od jejich  domů.  Zastupitelé  vybírali  z celkem 3 předložených
cenových nabídek, a to:
1. Dopravní zrcadlo DZ-600x400 za 3110,- vč. DPH od firmy Wendzel s.r.o, Akátová 3753, 
738 01 Frýdek – Místek

2. Dopravní zrcadlo 600x400 za 5578,10 Kč vč. DPH od firmy B2B Partner s.r.o.Plzeňská
3070700 30 Ostrava - Zábřeh  



3. Dopravní zrcadlo 600 x 500 za 3462 ,- Kč vč. DPH od firmy AMBRA-Group, s.r.o., 
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Usnesení č. 67/2020 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s nákupem dopravního zrcadla 
DZ-600x400 za 3110,- vč. DPH od firmy Wendzel s.r.o, Akátová 3753, 738 01 Frýdek – 
Místek.

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 67/2020 bylo přijato.

7. Rozpočtové opatření
Usnesení č. 68/2020 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje Rozpočtové opatření č. 2.
Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 68/2020 bylo přijato.

8. 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.

9. Termín posledního zastupitelstva
Termíny prosincových  zastupitelstev  jsou  7.  12.  2020 a  28.  12.  2020 vždy od  18:00  na
obecním úřadě. 

10. OZV o odpadech

Přípravou  nové  OZV o  odpadech  byla  pověřena  paní  místostarostka  a  pan  Josef  Kašík.
Zastupitelé diskutovali o možnostech změny poplatků za odpady. V úvahu padly 3 varianty, a
to: a) zachovat systém dle dvou paušálních sazeb, b) zavést poplatek na osobu v domácnosti,
c) na základě 3 tarifních sazeb (1000, 2000, 3000 Kč) zavést poplatek tak, že by 600,- byla
nevratná záloha a zbytek zálohy by se dopočítal  podle hmotnosti směsného odpadu, který
domácnost vyprodukovala za rok 2020. V praxi by to znamenalo toto: Domácnost, která měla
v roce 2020 800 kg směsného odpadu, by zaplatila v tomto roce zálohu 3000,-. V roce 2021
bude více recyklovat  a  směsného odpadu vyprodukuje méně,  např.  400 kg,  tudíž  ji  bude
přeplatek 1000 Kč převeden do dalšího roku. Na toto téma budou zastupitelé diskutovat na
příštím zastupitelstvu.

11. Nákup administrativní aplikace

Paní účetní předložila návrh na nákup nové administrativní aplikace Codexis od firmy Atlas
software  a.  s.  Zastupitelé  měli  možnost  vidět  online  představení  aplikace  a  pověřili  paní
účetní, aby vyjednala bližší podmínky pro její nákup. Aplikace by měla usnadnit veškerou
administrativní  práci,  protože  nabízí  aktualizované  zákony  s výkladem,  vzory  smluv  a
vyhlášek, právní poradnu apod.

12. Schválení Návrhu zadání ÚP

Usnesení č. 69/2020 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje Návrh zadání územního plánu
Štíhlice s datem pořízení 10/2020.



Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 69/2020 bylo přijato.

13. Různé
Mikulášská besídka 
Vzhledem k letošní  situaci  s Covid-19 se rozhodlo,  že letos  Mikuláš,  anděl  a  čerti  budou

obcházet  po  obci  děti  v domácnostech.  Mikuláš  si  vyslechne  básničku  za  plotem  a
andělíček  předá  dětem  balíčky  za  dodržení  veškerých  hygienických  opatření.  Děti
s trvalým pobytem ve Štíhlicích dostanou balíček zdarma, ostatní se musí nahlásit Báře
Budské.  Rodiče  mohou  dětem objednat  balíček  u  Báry  nebo  si  mohou  připravit  svůj
vlastní. Mikuláš a jeho banda budou obcházet podle harmonogramu, který bude zveřejněn
na FB stránkách obce, 5. 12. 2020 od 17:00.  

 
14. Smlouva o smlouvě budoucí s     firmou ČEZ

Usnesení č. 70/2020 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí  
č. mlouvy: 20_SOBS01_4121725351 s firmou ČEZ.
Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 70/2020 bylo přijato.

15. Seznámení s     dílčím přezkoumáním hospodaření obce Štíhlice za rok 2020.

Zastupitelstvo  obce  Štíhlice  bylo  seznámeno  s dílčím  přezkoumáním  hospodaření  obce
Štíhlice za rok 2020. Výsledky přezkoumání bere na vědomí.

16. Dotace na hřiště
Usnesení č. 71/2020 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje přijetí dotace z program 11782
– Podpora rozvoje regionů 2019+ na akci  Vybudování dětského hřiště v obci Štíhlice
s identifikačním číslem 117D8210H5432 v celkové výši 146960 Kč.
Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 71/2020 bylo přijato.

Zapsala: Budská

Jozef Kučák
starosta

Ověřovatelé zápisu:

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

Vyvěšeno: 30. 11. 2020

Sejmuto: 6. 1. 2021


