ZÁPIS Č. 4 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŠTÍHLICE DNE 17. 3. 2021
I.
Základní informace
1. Zasedání zastupitelstva byli přítomni:
Kučák, Budská, Lomosová, Strnad, Kašík, Sikora, Rychta
2. Zastupitelstva se zúčastnil host Ing. Poděbradský za Státní pozemkový úřad
3. Místem jednání je OÚ Štíhlice . Zahájení proběhlo dne 17. 3. 2021 v 17:00 hodin. Při
zahájení bylo přítomno 7 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. Komplexní pozemkové úpravy
2. LOŠBATES
3. Povolení ke kácení stromů na parcele č. 89/3
4. Dohoda o spádovosti ZŠ
5. ČOV a kanalizace – Dodatek č. 2, Penetrační zkouška
6. Smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí dotace
7. Věcné břemeno
8. Rybník
9. Rekonstrukce zvoničky
10. Kamerový systém
Různé:
12. Žádost SDH Štíhlice o poskytnutí dotace
11. Žádost o poskytnutí dotace SDH na rok 2021 20.000,- a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
3. Hlasování o schválení programu jednání dopadlo následovně:
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se 0
Program jednání byl schválen.
4. Hlasování o schválení volby ověřovatelů, na které byli navrženi Sikora Jakub a Vladimír
Strnad dopadlo následovně:
Pro: 7 Proti:0 Zdrželo se 0
Ověřovatelé byli schváleni.

III.
Další body jednání
1. Prvním bodem jednání je bod číslo 1, který zní: Komplexní pozemkové úpravy.
Pan Ing. Poděbradský za Státní pozemkový úřad ve věci Komplexních pozemkových
úprav seznámil zastupitelstvo obce Štíhlice s následující situací.
Usnesení č. 13/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s předloženým plánem
společných zařízení pro obec Štíhlice v rámci pozemkových úprav.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se 0.
Bod byl schválen.
2. Dalším bodem jednání je bod číslo 2, který zní: LOŠBATES
Na sněmu delegátů DSO LOŠBATES bylo odsouhlaseno uzavření dvou smluv s firmou
LKA. Smlouva se týká žádostí o dotace z programu OPŽP na školu a tělocvičnu. Další
smlouva na žádost o dotaci z MŠMT na výstavbu svazkové základní školy nebyla zatím
odsouhlasena s tím, že nejdříve bude probrána v jednotlivých zastupitelstvech.
Zastupitelům byla smlouva předložena.
Místostarostka seznámila zastupitele s odpovědí na dopis ze dne 10. 11. 2020, který byl
zaslán DSO LOŠBATES. V dopise bylo potvrzeno, že projekt výstavby nové svazkové
školy je navržen k realizaci v rámci programu 133340 Podpora rozvoje infrastruktury
základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí, podprogramu
133D 341 – Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního
vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí.
Usnesení č. 14/2021 Zastupitestvo obce Štíhlice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
stavbu Nové svazkové základní školy LOŠBATES z dotačního programu MŠMT ČR.
Zpracováním žádosti bude pověřena firma LKA.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se 0
Bod byl schválen.
3. Dalším bodem jednání je bod číslo 3, který zní: Povolení ke kácení stromů na parcele
č. 89/3. Zastupitelé souhlasí s kácením 10 vzrostlých smrků, které stojí na hranici
pozemku 89/3 z bezpečnostních důvodů (hrozí pád větví i stromů na sousední pozemky).
4. Dalším bodem jednání je bod číslo 4, který zní: Dohoda o spádovosti ZŠ
Svazek LOŠBATES rozeslal celkem 42 žádostí na okolní základní školy s žádostí o
vytvoření spádového školství. Na základě odpovědí zřizovatelů a ředitelů ZŠ a
uvedených podmínek se svazek LOŠBATES dohodl s obcí Stříbrná Skalice na uzavření
spádové smlouvy. Toto bylo také starosty potvrzeno při jednání na Krajském úřadu. Bude
zabezpečen školní autobus, který bude sloužit pouze pro žáky (nejedná se o linkový spoj)
Tento školní autobus ráno děti doveze do školy a odpoledne je sveze opět domů. Zpáteční

doprava dětí bude zařízena 2 spoji, a to po vyučování a podruhé až po družině.
Usnesení 15/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje zřízení spádovosti pro základní
školství s obcí Stříbrná Skalice.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se 0
Bod byl schválen.
5. Dalším bodem jednání je bod číslo 5, který zní: ČOV a kanalizace dodatek ke smlouvě
č. 2. Dále pan starosta informoval o provedených penetračních zkouškách pod budovou
ČOV.
Usnesení 16/2021Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo 25-SOD-2019-002.Viz příloha č. 1 tohoto zápisu.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se 0.
Bod byl schválen.
6. Dalším bodem jednání je bod číslo 6, který zní: Smlouvy se Středočeským krajem
Usnesení č. 17/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s Veřejnoprávní smlouvou
(evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-1084/ŘDP/2021) o poskytnutí dotace podle
Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání Obnova venkova
Oblast podpory Občanská vybavenost. Viz příloha č. 2 tohoto zápisu.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se 0.
Bod byl schválen.
7. Dalším bodem jednání je bod číslo 7, který zní: Věcné břemeno. Zastupitelům byla
předložena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-6025802/VB/1B Doubravčice, Masojedská 130, venkovní vedení.
Usnesení č. 18/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s uzavřením Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-126025802/VB/1B Doubravčice, Masojedská 130, venkovní vedení (SoBS
VB_ČEZd_0035_r01v01).
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 0 Proti: 7 Zdrželo se 0.
Bod nebyl schválen.

8. Dalším bodem jednání je bod číslo 8, který zní: Rybník
Pan Filip Krňanský požádal paní místostarostku o pozici správce - porybného umělé vodní
nádrže Na návsi. Pan Krňanský by na vlastní náklady do nádrže nasadil ryby, o které by se
staral a dohlížel na kvalitu a stav vody. Rovněž požádal o schválení Řádu pro sportovní
rybolov. Viz příloha č. 1 tohoto zápisu. Pan Krňanský bude dohlížet na dodžování tohoto
řádu. Sportovní rybolov bude umožněn každému, kdo se řádně zaregistruje u pana
Krňaského, zaplatí poplatek a obdrží povolenku ke sportovnímu rybolovu.
Usnesení č. 19/2021 Zastupitelstvo souhlasí, že pan Filip Krňaský bude správcem vodní
nádrže Na návsi a souhlasí s Řádem pro sportovní rybolov.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se 0.
Bod byl schválen.
9. Dalším bodem jednání je bod číslo 9, který zní: Rekonstrukce zvoničky
Pan starosta informoval zastupitele s průběhem rekonstrukce zvoničky. Zrekonstruovaná
zvonička by měla být postavena do konce května 2021.
10. Dalším bodem jednání je bod číslo 10, který zní: Kamerový systém
Pan starosta informoval zastupitelstvo, že dojde k instalaci kamerového systému u
kontejnerů na třídění odpad, a to z důvodu odkládání, který nepatří do nádob určených pro
recyklovatelný odpad.
11. Dalším bodem jednání je bod číslo 10, který zní: Dotace SDH Štíhlice
Usnesení 20/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí na základě žádosti předložené
velitelem SDH Štíhlice o poskytnutí dotace ve výši 20.000,-Kč pro SDH Štíhlice a dále
souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s SDH Štíhlice.
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se 0.
Bod byl schválen.

IV.
Shrnutí
Zastupitelstvo obce Štíhlice na svém zasedání:
1. Schválilo
13/2021
14/2021
15/2021
16/2021

17/2021
19/2021
20/2021
2. Neschválilo
18/2021
Ve Štíhlicích, dne 22.3.2021

RAZÍTKO OBCE
Zapsala: Budská
Starosta obce Štíhlice
Jozef Kučák
………………………………………
Ověřil:
.....................................
Jméno, Příjmení
.....................................
Jméno, Příjmení

RYBÁŘSKÝ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ
RYBOLOV
MAJITEL RYBNÍKA: OBEC ŠTÍHLICE
SPRÁVCE: FILIP KRŇANSKÝ
KONTAKT NA SPRÁVCE: 777103899

Provozovatel nenese odpovědnost za škody na zdraví návštěvníků
okolí rybníka, které si způsobili vlastní neopatrností, přeceněním
svých schopností, fyzických možností, či porušením tohoto řádu.
Správce ze stejných důvodů neodpovídá ani za případnou smrt
návštěvníka areálu. Každý návštěvník rybníku a jeho okolí zodpovídá
za své vlastní věci. Ty je povinen zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k
jejich zcizení, či poškození, včetně předmětů uložených, či
odložených v zaparkovaných vozidlech.
PRAVIDLA:


před lovem je nutné si u správce rybníka vyřídit povolenku a zaplatit
příspěvek ve výši 200 Kč/rok



lov dravců zakázán



lov povolen od východu do západu slunce



na rybníku se loví systémem chyť a pusť



rybář dbá pokynů správce rybníka



lov ryb je povolen pouze s průběžnou montáží



lov povolen na 1 prut o jednom návazci s originál háčkem



zákaz používání pletených a šokových šňůr



zákaz používání srkaček a pevných montáží (samozásek)



povolení k lovu není přenosné na druhou osobu






ryba musí být po ulovení a vyfocení neprodleně šetrným způsobem
vrácena zpět do rybníku (jeseter se musí přidržet a rozplavat)
na revíru platí přísný zákaz rozdělávání ohňů
každý rybář je povinen udržovat na svém místě a okolí pořádek a
čistotu, své odpadky si odvážet
parkování vozidel výhradně na vymezeném parkovišti



návštěvy na rybníku pouze se svolením
správce objektu!



zákaz krmení nevařených luštěnin či
nevařené kukuřice



vnadění lze provádět pouze ze břehu –
ručně, prakem, kobrou nebo raketou



při lovu musí rybář být přítomen u prutů



zákaz zakrmování z loděk



při rybolovu je rybář povinen mít kromě rybářských prutů též
podběrák (dostatečně velký), vyprošťovač háčků (pean, pinzeta,
kleštičky), podložku (vaničku) na ryby



při lovu kaprů na boilies je rybář povinen používat na silon
ochrannou gumu, nebo hadičku, aby nedošlo k poranění ryb



nutná dezinfekce pro ryby - možnost zapůjčení za
poplatek



Rybaření je povoleno pouze na vyhrazených místech viz přiložený
plánek v příloze č. 1



Při nedodržování rybářského řádu pro sportovní rybolov na
štíhlickém rybníku Vám může správce rybníka odebrat povolenku a
vykázat Vás od rybníka

