
ZÁPIS Č. 6 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ŠTÍHLICE DNE 28. 4. 2021

I.
Základní informace

1. Zasedání zastupitelstva byli přítomni: Kučák, Budská, Kašík, Strnad, Lomosová, Sikora

2. Omluveni ze zastupitelstva byli: Rychta

3. Zastupitelstva se nezúčastnili žádní hosté.

4. Místem jednání je Obecní úřad Štíhlice, Štíhlice 5. Zahájení proběhlo dne 28.4. 2021 v 18:00
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. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě 25-SOD-2019-002
2.  Smlouvy k pronájmu hrobového místa
3. Výběr fasády na budovu ČOV
4. Návrhy nových vyhlášek v obci
5. Školství 
6. Různé

3. Hlasování o schválení programu jednání dopadlo následovně:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se 0
Program jednání byl schválen.

4. Hlasování  o  schválení  volby ověřovatelů,  na které byli  navrženi  Sikora a Strnad.  dopadlo
následovně:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se 0
Ověřovatelé byli schváleni.

III.
Další body jednání

Prvním bodem jednání je bod číslo 1, který zní:  Schválení dodatku č. 2  ke smlouvě 25-
SOD-2019-002  

Usnesení 24/2021 Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě 25-SOD-
2019-002.  
O tomto bodu se hlasovalo následovně:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 0
Bod  byl schválen.



2. Dalším bodem jednání je bod číslo 2, který zní: Smlouvy k pronájmu hrobového místa
Zastupitelé  si  prostudovali  nové znění  smlouvy o nájmu hrobového místa a souhlasí
s jejím zněním. Smlouvy se budou nově uzavírat na dobu neurčitou namísto stávající
doby určité na 10 let.
 

3. Dalším bodem jednání je bod číslo 3, který zní: Výběr fasády na budovu ČOV
Zastupitelé měli vybrat barvu fasády na budovu ČOV. Po diskuzi se shodli na odstínu
hnědé barvy (podle vzorníku Weber se jedná o barvu HN8A), aby fasáda ladila k cihlově
červené střešní krytině.  

4. Dalším bodem jednání je bod číslo 4, který zní: Návrhy nových vyhlášek v obci
Zastupitelé  obce  Štíhlice  si  vyslechli  návrhy možných vyhlášek,  které  by od roku 2022

mohly platit. O tomto bodu se bude jednat na dalších zastupitelstvech.

5. Dalším bodem jednání je bod číslo 5, který zní: Školství
Paní místostarostka informovala o zápisu do 1. tříd. Pokud dítě nebude mít trvalý pobyt

v obci Štíhlice, nemá nárok na zajištění povinné školní docházky ve spádové škole ve
Stříbrné Skalici. Rodiče se musí obrátit na příslušný obecní úřad, kde má jejich dítě
trvalý pobyt. 

 
6. Posledním bodem jednání byl bod č. 6 – Různé
Pan  starosta  informoval  o  možnostech  čerpání  dotací  z  fondu  Středočeského  kraje.

Zastupitelé budou přemýšlet o projektech a možnostech jejich čerpání.  

IV.
Shrnutí

       Zastupitelstvo obce Štíhlice na svém 5. zasedání:

1. Schválilo usnesení: 
24/2021

Ve Štíhlicích dne 10.5.2021

.....................................                                     
Jozef Kučák
Starosta                                                        

Zapsala: Budská

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

Vyvěšeno: 12.5.2021 

Sejmuto:


