
ZÁPIS Č. 15 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ŠTÍHLICE DNE 1. 9. 2021

I.
Základní informace

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

2. Omluveni ze zastupitelstva byli: Rychta, Budská, Sikora

3. Zastupitelstva se nezúčastnili žádní hosté.

4. Místem jednání je Obecní úřad Štíhlice, Štíhlice 5. Zahájení proběhlo dne 1. 9. 2021 v 18:00
hodin.  Při  zahájení  byli  přítomni  4  členové  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. Územní plán
2. Žádost o zřízení věcného břemene ve věci : „Doubravcice, Masojedská 130, kVN, DTS, kNN,
IV-12-6025802.
3. Žádost o připojení na kanalizaci firmy Rengato
4. Dodatky PID č. 14 a č. 15
5. Změny jízdních řádů od 12. 9. 2021

3. Hlasování o schválení programu jednání dopadlo následovně:
Pro: 4 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: 4 Proti: 0 Zdrželo se 0
Ověřovatelé byli schváleni.

III.
Další body jednání

1. Prvním bodem jednání byl bod č. 1, který zní: Územní plán
Zastupitelé  si  pečlivě  prostudovali  zaslaný  návrh  nového  ÚP.  Všechny  připomínky  byly
zaznamenány  a  předány  k zapracování  panu  ing.  Arch.  Ivanu  Plickovi.  Jednáním  byla
pověřena paní místostarostka. 

2.Dalším bodem jednání je žádost o zřízení VB
Zastupitelé znovuzvážili žádost o zřízení věcného břemene ve věci :„Doubravcice, Masojedská
130, kVN, DTS, kNN, IV-12-6025802. Žádosti vyhoví za podmínek, že žadatel vyhotoví pro obec
veškerou dokumentaci pro veřejné osvětlení dané lokality, zařídí přípravu, projekt i povolení. 

3. Třetím bodem jednání byl bod č. 3: Žádost firmy Rengato
Jednatel  firmy  Rengato  zaslal  obci  projekt,  kterým  by  rád  připojil  lokalitu  směrem  na
Vyžlovku  ke  kanalizační  síti  obce.  Pan  starosta  předal  tuto  projektovou  dokumentaci



k posouzení  hlavnímu  projektantovi  obecní  kanalizace.  Obec  se  vyjádří  na  základě
doporučení od projektanta. 

4. Dalším bodem jednání byl bod č. 4: Schválení dodatku č. 13 a č. 14 PID

Usnesení č. 45/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s uzavřením dodatku č. 13 
ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 
uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 
(linka PID č. 491)

Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se 0
Usnesení č. 45/2021 bylo schváleno.

Usnesení č. 46/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s uzavřením dodatku č. 14 ke 
smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské 
integrované dopravy na roky 2010 až 2024uzavřená podle zákona č. 111/1994 Sb., o 
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka PID č. 491).

Pro: 4 Proti: 0 Zdrželo se 0
Usnesení č. 46/2021 bylo schváleno.

5. bodem jednání byl bod č. 5: Jízdní řády
Vzhledem k rekonstrukci mostku v Doubravčicích byla linka 491 rozdělena na dva úseky. 
Protože spoje nevyhovovali obci Doubravčice, došlo k úpravě jízdního řádu s platností od 12. 
9. 2021. Pro obec Štíhlice žádné změny nenastaly. Autobusová zastávka linky 491 a linky 660
byla přemístěna na začátek obce k silnici vedoucí na Vyžlovku. 

Termín dalšího zastupitelstva je 

IV.
Shrnutí

       Zastupitelstvo obce Štíhlice na svém 15. zasedání:

1. Schválilo usnesení: 

Usnesení č. 45/2021
Usnesení č. 46/2021

Ve Štíhlicích dne  10. 9. 2021



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

Zapsala: Lomosová

Ověřovatelé:
Vladimír Strnad:...............................  Josef Kašík……………………………………..

Vyvěšeno: 15.9.2021

Sejmuto:

 


