
ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ŠTÍHLICE DNE 18. 8. 2021

I.
Základní informace

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

2. Omluveni ze zastupitelstva byli: Strnad, Rychta

3. Zastupitelstva se zúčastnili hosté pan J. Čvančara a P. Petřík.

4. Místem jednání je Obecní úřad Štíhlice, Štíhlice 5. Zahájení proběhlo dne 18. 8. 2021 v 18:00
hodin.  Při  zahájení  bylo  přítomno  5  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. Žádost o zřízení věcného břemene
2. Živelní pojištění movitých věcí u Generali Česká pojišťovna a.s.
3. Dohoda pro rozdělení vloženého kapitálu
4. Technické zhodnocení provozování vodohospodářského majetku a plán investic
5. Smlouvy hřbitov
6. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6024989/VB1
7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6022856/1
8. POŠEMBEŘÍ
9. Žádost o kácení stromů
10. OZV na rok 2022
11. ČOV a kanalizace
12.  Slavnostní  odhalení  zvoničky  a  Tradiční  Štíhlická  podstanová  zábava  s dětským
dnem 

3. Hlasování o schválení programu jednání dopadlo následovně:
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se 0
Program jednání byl schválen.

4. Hlasování  o  schválení  volby  ověřovatelů,  na  které  byli  navrženi  Sikora  a Kašík  dopadlo
následovně:
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se 0
Ověřovatelé byli schváleni.

III.
Další body jednání

1. Prvním bodem jednání byl bod č. 1, který zní: Žádost o zřízení věcného břemene

Na zastupitelstvo obce Štíhlice se dostavil pan Jakub Čvančara a pan Petr Petříček ve věci již 
2krát zamítnuté žádosti o zřízení věcného břemene ve věci : „Doubravcice, Masojedská 130, kVN,
DTS, kNN, IV-12-6025802. Žadatelé přednesli zastupitelům žádost o posílení příkonu trafostanice
kvůli výstavbě psychosomatického centra v Doubravčicích. Pro nesouhlas soukromých 



vlastníků přilehlých polí byla zvolena trasa vedení přeložky přes pozemky obce Štíhlice, a to 
tak, že by byl u stávající trafostanice postaven nový betonový sloup, na které by bylo vedení 
vyneseno a ze sloupu svedeno do země. Pan starosta na plánku oběma pánům ukázal již 
stávající vedení, dešťovou a splaškovou kanalizační síť. Při diskuzi bylo zastupitelům 
odpovídáno na dotazy. Na závěr byl pan projektant Čvančara požádán, aby v co nejkratší době
poslal novou žádost, kterou zastupitelé posoudí na dalším zastupitelstvu dne 1. 9. 2021.  

2. Druhým bodem jednání bylo schválení konceptu nové pojistné smlouvy číslo 4581116363.

Usnesení č. 38/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s konceptem nové pojistné 
smlouvy číslo 4581116363 u Generali Česká pojišťovna a.s.

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se 0
Usnesení č. 38/2021 bylo schváleno.

3. Třetím bodem jednání byl bod č. 3: Dohoda pro rozdělení vloženého kapitálu

Usnesení č. 39/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s dohodou pro rozdělení 
kapitálu mezi vlastníkem (Štíhlice) a provozovatelem (Energie AG Kolín a.s.) pro 
výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu.

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se 0
Usnesení č. 39/2021 bylo schváleno.

4.  Dalším  bodem  jednání  byl  bod  č.  4:  Technické  zhodnocení  provozování
vodohospodářského majetku a plán investic

Usnesení č. 40/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s Technickým zhodnocením 
provozování vodohospodářského majetku a plánem investic (vodovod Štíhlice). 
Zastupitelé berou na vědomí technické zhodnocení provozování a doporučený plán 
investic.

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se 0
Usnesení č. 40/2021 bylo schváleno.

5. bodem jednání byl bod č. 5: Smlouvy hřbitov
Na zastupitelstvu dne 28. 4. 2021 bylo Zastupitelstvem obce Štíhlice odsouhlaseno uzavírání 
nových smluv na pronájem hrobového místa, a to z původních 10 let na dobu neurčitou. 
Zastupitelstvo pověřilo sepsáním nových smluv paní místostarostku a souhlasí s následujícím 
usnesením:

Usnesení č. 41/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje znění nové nájemní smlouvy 
na pronájem hrobového místa Štíhlice a souhlasí s přepracováním všech stávajících 
smluv na dobu neurčitou. Původní data uzavření smlouvy mezi pronajímatelem a 
nájemcem se zachovají z původních smluv. 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se 0



Usnesení č. 41/2021 bylo schváleno.

6. Dalším bodem jednání byl bod č. 6 - Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IV-12-6024989/VB1

Usnesení č. 42/2021 Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12-6024989/VB1.

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se 0
Usnesení č. 42/2021 bylo schváleno.

7. Dalším bodem jednání byl bod č. 7 - Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IV-12-6022856/1

Usnesení  č.  43/2021  Zastupitelstvo  souhlasí  s uzavřením  Smlouvy  o  zřízení  věcného
břemene – služebnosti č. IV-12-6022856/1
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se 0
Usnesení č. 43/2021 bylo schváleno.

8. Dalším bodem jednání byl bod č. 8 Dotační výzva: 8. výzvu „MAS Region Pošembeří – 
IROP – Bezpečnost 01“ Zastupitelé si prostudovali nabídku od POŠEMBEŘÍ 8. výzvu 
„MAS Region Pošembeří – IROP – Bezpečnost 01 a pověřili paní místostarostku, aby zjistila 
možnost využití této výzvy na budování nových chodníků v obci.

9. bodem jednání bylo odsouhlasení následujícího usnesení:

Usnesení č. 44/2021 Zastupitelstvo souhlasí s žádosti o pokácení stromů nacházejících se 
v blízkosti rekreačního obydlí č.e.2, parcela 133/21 v katastrálním území Štíhlice. 
Důvodem je to, že v období bouřek a silných větrů ohrožují nemovitost.

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se 0
Usnesení č. 44/2021 bylo schváleno.

10.  bodem bylo  projednání,  jaké  OZV schválí  zastupitelstvo  obce  Štíhlice  na  rok  2022.
přípravou vyhlášek a konzultací s MV ČR byla pověřena paní místostarostka. 

11.  V následujícím, 11.  bodě,  jednání seznámil  pan starosta  zastupitele  s průběhem stavby
ČOV a kanalizace v obci. Zastupitelé vzali veškeré informace na vědomí. 
 
12. Slavnostní odhalení zvoničky a Tradiční Štíhlická podstanová zábava s dětským dnem
proběhne v sobotu 28.8. 2021. Odhalenní zvoničky se bude konat na návsi od 10 do 11:00, od
14:00 začíná dětský den. 

Termín dalšího zastupitelstva je 1. 9. 2021 v 18:00



IV.
Shrnutí

       Zastupitelstvo obce Štíhlice na svém 13. zasedání:

1. Schválilo usnesení: 

Usnesení č. 38/2021
Usnesení č. 39/2021
Usnesení č. 40/2021
Usnesení č. 41/2021
Usnesení č. 42/2021
Usnesení č. 43/2021
Usnesení č. 44/2021

Ve Štíhlicích dne  10. 9. 2021

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

Zapsala: Budská

Ověřovatelé:
Jakub Sikora:...............................  Josef Kašík……………………………………..

Vyvěšeno: 13.9.2021

Sejmuto:

 


