ZÁPIS Č. 12 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ŠTÍHLICE DNE 7. 7. 2021
I.
Základní informace
1. Zasedání zastupitelstva byli přítomni: Budská, Kašík, Lomosová, Kučák, Rychta Strnad
2. Omluveni ze zastupitelstva byli: Sikora
3. Zastupitelstva se nezúčastnili žádní hosté.
4. Místem jednání je Obecní úřad Štíhlice, Štíhlice 5. Zahájení proběhlo dne 7. 7. 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. ČOV a kanalizace
2. Žádost firmy Rengato s.r.o. o připojení k obecní kanalizaci
3. LOŠBATES
4. Různé - Příkazní smlouva WITENDR s. r. o.
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 Strnad a Kašík dopadlo
následovně:
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se 0
Ověřovatelé byli schváleni.
III.
Další body jednání
1. Prvním bodem jednání byl bod č. 1, který zní: ČOV a kanalizace
Pan starosta seznámil zastupitele s průběhem stavebních prací na hlavní silnici II/113. Práce
na tomto úseku jsou komplikovány neukázněnými řidiči, kteří nerespektují úplnou uzavírku
silnice, a proto byla odeslána žádost na OO PČR v Kostelci nad Černými lesy o spolupráci.
2. Druhým bodem jednání byla Žádost firmy Rengato s.r.o. o připojení k obecní kanalizaci
Zastupitelé byli seznámeni s žádostí firmy Rengato s.r.o. Bohužel žádost obsahovala již
propadlou dokumentaci a nebyla kompletní, proto se zastupitelé shodli, že k posouzení této
věci je zapotřebí dodat aktuální projektovou dokumentaci. Paní místostarostka byla pověřena
dalším jednání s výše zmíněnou firmou, která by měla dodat Zastupitelstvu obce Štíhlice
kompletní podklady.
3. Třetím bodem jednání byl bod č. 3: LOŠBATES
Pan starosta informoval Zastupitelstvo obce Štíhlice o získání územního rozhodnutí pro novou
svazkovou školu LOŠBATES. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

4. Posledním bodem jednání byl bod č. 4: Příkazní smlouva s firmou WITENDR s. r. o.
Usnesení č. 36/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje příkazní smlouvu s firmou
WITENDR s.r.o. mezi Obcí Štíhlice, zastoupenou Jozefem Kučákem a firmou
WITENDR s.r.o. zastoupenou Renatou Cepkovou – jednatelkou společnosti. Jedná se o
příkazní smlouvu: Exklusivní smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na
akci ,,Rekonstrukce krajských komunikací II/113 a III/11311 v obci Štíhlice“.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se 0
Usnesení č. 36/2021 bylo schváleno.
IV.
Shrnutí
Zastupitelstvo obce Štíhlice na svém 12. zasedání:
1. Schválilo usnesení:
Usnesení č. 36/2021

Ve Štíhlicích dne 20. 7. 2021

.....................................
Jozef Kučák
Starosta
Zapsala: Budská
Ověřovatelé:
Vladimír Strnad:............................... Josef Kašík……………………………………..
Vyvěšeno:
Sejmuto:

