
ZÁPIS Č. 3/2021 ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE ŠTÍHLICE 

DNE 1. 2. 2021

I.

Základní informace

1. Zasedání zastupitelstva byli přítomni:

Jozef Kučák, Barbora Budská, Josef Kašík, Blanka Lomosová,Vladimír Strnad, Jakub 
Sikora.

2. Omluven ze zastupitelstva byl:

Tomáš Rychta

3. Zastupitelstva se nezúčastnili žádní hosté.

4. Místem jednání je OÚ Štíhlice, č. p. 5, Štíhlice . Zahájení proběhlo dne 1. 2. 2021 v 19:00
hodin.  Při  zahájení  bylo  přítomno  6  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. Žádost o změnu ÚP
3. Dodatek ke smlouvě s VPK
4. Věcné břemeno
5. OZV 1/2021
různé: 
6. Autobusy
7. Kompostárna Struhařov
Hlasování o schválení programu jednání dopadlo následovně:

Pro: 6 Proti:0  Zdrželo se: 0
Program jednání byl schválen.
8. Inventura

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. Prvním  bodem  jednání  byl  bod  číslo  1,  ve  kterém  pan  starosta  seznámil  zastupitele
s průběhem a výsledkem jednání dalšího kontrolního dne stavby ČOV a kanalizace. Pan
starosta informoval o nutnosti změny projektu z důvodu skalnatého podloží. Zastupitelé
vzali veškeré informace na vědomí.

2. Dalším bodem jednání byl bod číslo 2. Změna ÚP na žádost pana XXX a Lesů ČR. Jedná
se  o  přístupovou  cestu  k soukromému  pozemku  a  lesu  u  obce  Žernovka.  
Usnesení č. 8/2021 Zastupitelé souhlasí se zařazením žádosti pana XXX a lesů ČR
mezi ostatní žádosti o změny do nového ÚP Štíhlice.

Pro: 6 Proti: 0  Zdrželo se: 0
Bod byl schválen. Usnesení č. 8/2021 bylo přijato.

3. Dalším bodem jednání bylo schválení  Dodatku č.  1 ke smlouvě o dílo  č.  zhotov.  
25-SOD-2019-002  mezi  objednatelem  obcí  Štíhlice  a  zhotovitelem  společnost
ŠTÍHLICE – KANALIZACE ČOV II, M-SILNICE A VPK SUCHÝ.

Usnesení č. 9/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje Dodatk č. 1 ke smlouvě o
dílo  č.  zhotov.  25-SOD-2019-002  mezi  objednatelem  obcí  Štíhlice  a  zhotovitelem
společnost ŠTÍHLICE – KANALIZACE ČOV II, M-SILNICE A VPK SUCHÝ.

Pro: 6 Proti: 0  Zdrželo se: 0
Bod byl schválen. Usnesení č. 9/2021 bylo přijato.

4. Čtvrtým bodem jednání bylo schválení věcného břemene – služebnosti. 

Usnesení  č.  10/2021  Zastupitelstvo  obce  Štíhlice  souhlasí  se  SMLOUVOU  O
ZŘÍZENÍ  VĚCNÉHO  BŘEMENE  –  SLUŽEBNOSTI  č:  IV-12-6025970/VB/001
,,Štíhlice kNN, č. parc. 95/4“ mezi obcí Štíhlice, zastoupenou Jozefem Kučákem a
firmou ČEZ Distribuce,  a.  s.  zastoupenou společností  ELEKTROŠTIKA, s.  r.  o.
jednající osobou Ing. Ludvíkem Štikou. 

Pro: 6 Proti: 0  Zdrželo se: 0

Bod byl schválen. Usnesení č. 10/2021 bylo přijato.

5.  Usnesení č. 11/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje OZV 1/2021, kterou se mění
OZV 3/2020.  

Pro: 6 Proti: 0  Zdrželo se: 0

Bod byl schválen. Usnesení č. 11/2021 bylo přijato.



6. Dalším bodem jednání bylo řešení autobusové dopravy v době uzavření silnice II/113. 
Starosta obce se pokusí s firmami zajištující autobusové spoje do naší obce vyjednat menší 
autobus, který by mohl stavbou projíždět bez nutnosti vytvořením objízdné trasy přes okolní 
obce.  

7. Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s uzavřením smlouvy s kompostárnou Struhařov,
kterou od 1. 10. 2020 provozuje firma AMAR INSTALACE s.r.o.

Pro: 6 Proti: 0  Zdrželo se: 0

Bod byl schválen. Usnesení č. 11/2021 bylo přijato.

8. Jakub Sikora oznámil, že proběhla inventura majetku za rok 2020.   

IV.

Shrnutí

Zastupitelstvo obce Štíhlice na svém zasedání č. 3/2021:

1. Schválilo

8/2021
9/2021
10/2021
11/2021
12/2021

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 8.3.2021

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 29.3.2021

Ve Štíhlicích dne 13.2. 2021

RAZÍTKO OBCE 

Zapsala: Budská

.....................................

Jozef Kučák

Starosta

Ověřili:

.....................................                           .....................................

Vladimír Strnad                                                 Jakub Sikora



Obec Štíhlice
Zastupitelstvo obce Štíhlice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

kterou se mění 

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

Štíhlice

Zastupitelstvo obce Štíhlice schválilo dne 1.2.2021 usnesením č. 11/2021 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
Změna vyhlášky

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

(1)Čl. 3 Výše poplatku se nahrazuje novým zněním:

1.  Výše  poplatku  je  stanovena  podle  předpokládaných  oprávněných  nákladů  obce,
vyplývajících z režimu nakládání s odpadem podle počtu 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.

(2) V článku 4 splatnost poplatku se slovo „buďto“ nahrazuje slovem „například“

(3) Příloha č. 1 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Článek 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého zájmu. 

Ve Štíhlicích dne 1. února 2021



Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 8.3.2021

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 

Příloha č. 1 Sazby poplatku za
komunální odpad v Kč za rok 2021

Roční poplatek pro trvale obývané nemovitosti + rekreační nemovitosti činí:

Objem nádoby Frekvence svozu Sazba
Popelnice 240l 1x 14 dní 3000,-
Popelnice 120l 1 x 14 dní 2000,-
Popelnice 80 l 1 x 14 dní 1000,-

Rekreační nemovitosti -
kontejner

2x ročně 600,-
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