
ZÁPIS Č. 10 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ŠTÍHLICE DNE 23. 6. 2021

I.
Základní informace

1. Zasedání zastupitelstva byli přítomni: Budská, Kašík, Strnad, Lomosová, Kučák, 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 23. 6. 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 paní místostarostkou, která nechala hlasovat o navrženém programu.
2. Navržený program 

1. LOŠBATES a školy
2. ČOV a kanalizace
3. Rozpočtové opatření č. 1/2021
4. Plán rozvoje sportu v obci Štíhlice 2021-2024
5. Žádost o vyjádření ke stavbě Doubravčice, Masojedská 130, kVN, DTS, 
kNN, IV-12-6025802.
6. Podmět od občanů - zakoupení nádrže na dešťovou vodu na hřbitov
7. Různé – žádost pana P. R. 

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

1.Prvním bodem jednání byl bod:  LOŠBATES a školy – Vzhledem k situaci, do které se 
obec dostala na základě výpovědi smlouvy o spádovosti ze strany obce Mukařov byla 
uzavřena nová smlouva o spádovosti s obcí Stříbrná Skalice, kde bude zajištěna povinná 
školní docházka pro děti trvale hlášené v obci Štíhlice.  Spádovost bude podmíněna také 
investičními příspěvky, které předběžně vycházejí pro obec Štíhlice na částku cca 30.000,-.  
Částka bude ještě upřesněna.



2. Dalším bodem jednání je bod číslo 2, který zní: ČOV a kanalizace

Práce postupují podle harmonogramu. Vzniklé škody se začnou opravovat (výměna 
porušených vpustí dešťové kanalizace. Pan starosta ještě jednou informoval o tom, že revizní 
šachtu si kupuje každý majitel nemovitosti sám a veškeré práce na soukromých částích 
přípojek by měly probíhat až po obdržení patřičných povolení na náklady vlastníka 
nemovitosti. Veškeré informace občané naleznou na webu obce. Zde jsou informace 
aktualizovány podle postupu prací.

3. Dalším bodem jednání je bod č. 3 – Rozpočtové opatření č. 1

Rozpočtové opatření č. 1/2021 – Pan Kašík, předseda finančního výboru,  předložil 
zastupitelům rozpočtové opatření č. 1.

Usnesení č. 32/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje rozpočtové opatření č. 1.

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se 0
Usnesení č. 32/2021 bylo schváleno.

 

4. Paní místostarostka předložila zastupitelům Plán rozvoje sportu v obci Štíhlice 2021 – 
2024, který bude sloužit jako podklad pro získání dotace v rámci výstavby nové svazkové 
školy LOŠBATES.  6 pro Usnesení č. 33/2021

Usnesení č. 33/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje Plán rozvoje sportu v obci 
Štíhlice 2021 – 2024. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se 0
Usnesení č. 33/2021 bylo schváleno.

5. Dalším bodem jednání je bod 5 – Žádost o vyjádření – 6 proti – bod byl zamítnut.

Žádost o vyjádření ke stavbě Doubravčice, Masojedská 130, kVN, DTS, kNN, IV-12-
6025802. 

Usnesení č. 34/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s žádost o vyjádření ke 
stavbě Doubravčice, Masojedská 130, kVN, DTS, kNN, IV-12-6025802. 

Pro: 0 Proti: 6 Zdrželo se 0
Usnesení č. 34/2021 nebylo schváleno.

6. Předposledním bodem jednání byl bod 6 - Nádrž na dešťovou vodu 

Na podmět občanů bude na štíhlický hřbitov zakoupena a nainstalována nádrž na zachycování
dešťové vody, která bude sloužit na zalévání rostlin na hřbitově.  



 Různé: Posledním bodem jednání je bod č. 7 – různé – Žádost pana P. R.
Panu starostovi byla doručena žádost pana P. R. o zařazení pozemků do nově vznikajícího ÚP
obce Štíhlice. Žádost byla vrácena majiteli pro zjištěné nedostatky a nutnosti vyjádření se
příslušných úřadů.  

IV.
Shrnutí

       Zastupitelstvo obce Štíhlice na svém 10. zasedání:

1. Schválilo usnesení: 
32/2021
33/2021

2. Zamítlo usnesení:
34/2021 

Ve Štíhlicích dne: 28. 6. 2021

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

Zapsala: Budská

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

Vyvěšeno: 28. 6. 2021

Sejmuto:

 


