
ZÁPIS Č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ŠTÍHLICE DNE 6. 9. 2021

I.
Základní informace

1. Zasedání  zastupitelstva  byli  přítomni:,  Kašík,  Lomosová,  Kučák,  Strnad,  Sikora,  Rychta
paní místostarostka Budská hlasovala per rollam
2. Zastupitelstva se nezúčastnili žádní hosté.

3.  Místem jednání  je  Obecní  úřad  Štíhlice,  Štíhlice  5.  Zahájení  proběhlo  dne  6.  9.  2021
v 18:00  hodin.  Při  zahájení  bylo  přítomno  6  členové  zastupitelstva  obce,  1  per  rollam,
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 investiční příspěvek JEKOZ a Veřejnoprávní smlouva

3. Hlasování o schválení programu jednání dopadlo následovně:
Pro: 7 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: 7 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, která svolá schůzku se zpracovatelem, aby došlo zanesení všech
požadavků zastupitelstva. 

2.Dalším bodem jednání je žádost o zřízení VB
Zastupitelé znovuzvážili žádost o zřízení věcného břemene ve věci :„Doubravčice, 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. 
Usnesení č. 47/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s uzavřením smlouvy o VB na 
stavbu: Doubravcice, Masojedská 130, kVN, DTS, kNN, IV-12-6025802 za dodržení předem 
domluvených podmínek (vyřízení stavebního povolení na stavbu nového veřejného osvětlení 
v dané lokalitě a vybudování přípravy na připojení veř. osvětlení.) Dále se žadatel zavazuje, 
že stavbu zahájí až po dokončení stavby ČOV a kanalizace v obci Štíhlice a za písemného 
souhlasu pana starosty.



Pro: 4 Proti: 2 Zdržel se: 1
Usnesení č. 47/2021 bylo schváleno.
3.  Třetím  bodem  jednání  byl  bod  č.  3:  Žádost  o  investiční  příspěvek  JEKOZ  a
Veřejnoprávní smlouva
Usnesení č. 48/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje žádost JEKOZu o investiční
příspěvek  ve  výši  6205  Kč  a  zároveň  schvaluje  Smlouvu  o  poskytnutí  příspěvku  na
investice do vodovodu viz příloha č. 1 tohoto zápisu.

 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 48/2021 bylo schváleno.

Termín dalšího zastupitelstva je 29. 9. 2021 v 18:00.

IV.
Shrnutí

       Zastupitelstvo obce Štíhlice na svém 16. zasedání:

1. Schválilo usnesení: 

Usnesení č. 47/2021
Usnesení č. 48/2021

Ve Štíhlicích dne  20. 9. 2021

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

Zapsala: Lomosová

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

Vyvěšeno: 21.9.2021

Sejmuto:

 Příloha č. 1 

Smlouva o poskytnutí příspěvku na investice do vodovodu
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



Svazek obcí - JEKOZ
sídlo: Kostelec nad Černými Lesy, náměstí Smiřických 53, 281 63
IČO: 61883905
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí vedeného u Krajského úřadu Středočeského kraje
zastoupený: MVDr. Janem Černým, předsedou představenstva a 

Janem Plačkem, členem představenstva

(dále též„Svazek")

a

Obec/městonázev
sídlo obecního/městského úřadu: xyz
IČO:
zastoupená/é: xyz, starostou obce

(dále též „Obec“)

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí příspěvkuna investice do vodovodu:

I.
Úvodní ustanovení

1. Vodovod sloužící veřejné potřebě, jenž je blíže vymezen v Příloze 1, je ve vlastnictví Svazku, resp.
jeho členských obcí, které jej vložily do hospodaření Svazku.

2. Obec je vlastníkem vodovodu sloužícího veřejné potřebě, jenž je blíže vymezen v Příloze 2.
3. Vodovody uvedené v odst. 1 a v odst. 2 jsou provozovně souvisejícími vodovody.

II.
Investiční příspěvek

1. Obec  se  zavazuje  uhradit  roční  příspěvekpro rok  2021ve  výši………………..stanovené  způsobem
uvedeným v Příloze 3, a to na základě faktury vystavené Svazkem, a to do 14 dní od doručení
faktury Svazkem.

2. Svazek se zavazuje použít příspěvek dle odst. 1 výlučně na investice do vodovodu uvedeného
v článku I.  odst.  1 a  jeho obnovu.Svazek je  povinen na výzvu Obce doložit  způsob nakládání
s příspěvkem podle věty první.

3. Práva  a  povinnosti  z případných  jiných  smluvních  vztahů  mezi  Svazkem  a  Obcí  zůstávají
ujednáním  dle  odst. 1  nedotčeny  [zejména  práva  a  povinnosti  upravené  ve  smlouvě  dle
ustanovení § 8 odst. 3 a 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu  a  o  změně některých  zákonů  nebo  §  86  odst.  2  písm.  d)  zákona  č.  183/2006  Sb.,
o územním plánování  a  stavebním řádu (stavební  zákon)],  a  to  včetně povinnosti  hradit  tam
ujednaným způsobem platby za odběr vody či jiné poplatky.



III.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a  povinnosti  vyplývající  z této smlouvy a  touto  smlouvou výslovně neupravené  se  řídí
příslušnými právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.

2. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi v souvislosti s prováděním této
smlouvy případně vzniknou, smírnou cestou. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu, bude tento
předložen k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu.

3. Pokud  by  se  některá  ujednání  této  smlouvy  ukázala  pro  jejich  rozpor  s platnými  právními
předpisy neplatnými, nemá taková neplatnost vliv na platnost této smlouvy jako celku. Smluvní
strany se v takovém případě zavazují neplatná ustanovení nahradit novými platnými ujednáními
svým  obsahem  co  nejbližšími  původnímu  významu  nahrazovaných  ustanovení.  Do  doby
nahrazení neplatných ustanovení ustanoveními platnými se namísto neplatných částí smlouvy
použijí  ustanovení  platných  právních  předpisů  svým  obsahem  nejbližší  skutečné  vůli  stran
vyjádřené v této smlouvě.

4. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma
smluvními stranami, nebo novou smlouvou.

5. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce/města název dne datum usnesením číslo číslo
usnesení.

6. Smluvní  strany  berou  na  vědomí,  že  tato  smlouva  není  smlouvou,  jejíž  uzavření  smluvními
stranami  vyžaduje  právní  řádzejména  v souvislosti  s výstavbou,  provozem  či  připojením
vodovodů pro veřejnou potřebu.

Přílohy 1. vymezení vodovodu Svazku
2. vymezení vodovodu Obce
3. výpočet výše investičního příspěvku

V …………………… dne …………2021 V …………………… dne …………2021

…………………………………. ………………………………….
starosta/starostka MVDr. Jan Černý,předseda představenstva
obec/město název Svazek obcí - JEKOZ

V …………………… dne …………2021

………………………………….
Jan Plaček, člen představenstva

Svazek obcí - JEKOZ


