
ZÁPIS Č. 20 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ŠTÍHLICE DNE 10. 11. 2021

I.
Základní informace

1. Zasedání zastupitelstva byli přítomni: Kučák, Budská, Sikora, Strnad, Kašík, Lomosová
Omluven byl: Rychta

2. Zastupitelstva se nezúčastnili žádní hosté.

3. Místem jednání je Obecní úřad Štíhlice, Štíhlice 5. Zahájení proběhlo dne 10. 11. 2021
v 18:00 hodin. Při zahájení bylo přítomno 6 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. ČOV a kanalizace
2. Rozpočtové opatření č. 2
3. Výsledek z dílčího přezkoumání hospodaření obce Štíhlice za rok 2021 a přijetí
nápravných opatření
4. LOŠBATES
5. Mikulášská nadílka
6. Nové nájemní smlouvy na hrobová místa
7. Převod nájemní smlouvy na hrob č. 48
8. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo 25-SOD-2019-002

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 stavby ČOV a kanalizace v obci. Seznámil
zastupitele s průběhem homogenizace vozovky.

2. Dalším bodem jednání je: Rozpočtové opatření č. 2
Usnesení č. 60/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje rozpočtové opatření č. 2.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 60/2021 bylo schváleno.

3. Dalším bodem jednání je: Výsledek z dílčího přezkoumání hospodaření obce Štíhlice za
rok 2021 ze dne 26. 10. 2021. Zastupitelstvo obce Štíhlice bylo seznámeno se Zápisem



z dílčího přezkoumání hospodaření obce Štíhlice a na základě poučení z této zprávy
zastupitelstvo přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených z tomto zápisu,
kterými jsou:
- ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví), ČÚS – opravit účet 374 – nedostatek
opraví hlavní účetní do 31. 12. 2021.
- Vyhláška č. 410/2009 Sb-, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění
pozdějších předpisů – doplnění Přílohy k 31. 12.2021. Nedostatek opraví hlavní účetní do
31. 12. 2021.
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 1 – v Rozvaze
k 31.21.2021 opravit účty 315 a 346. Nedostatek opraví hlavní účetní do 31. 12. 2021.

4. bodem jednání je bod: LOŠBATES
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s průběhem představení projektu nové svazkové školy
LOŠBATES v Louňovicích. V současné době bylo vydáno územní rozhodnutí s nabytím
právní moci. A dále se pracuje na získání stavebního povolení.

5. bodem jednání je Mikulášská nadílka
Dne 5.12. 2021 proběhne tradiční Mikulášská nadílka pro štíhlické děti. Vzhledem k současné
situaci a loňskému úspěchu budou čerti opět navštěvovat děti přímo doma. Rodiče, kteří
budou mít zájem o tuto čertovskou návštěvu, musí své děti (i ty s trvalým pobytem v obci)
přihlásit do 24. 11. 2021 Báře Budské na e-mail bara.budska@seznam.cz.

6. bod se týkal uzavření nových nájemních smluv na hrobová místa:
Usnesení č. 61/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje uzavření nových nájemních
smluv na hrobová místa s JK, JM a MH.

Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 61/2021 bylo přijato.

7. bod jednání:
Usnesení 62/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje převod nájemní smlouvy na
hrob č. 48 ze zesnulého Petra Macha na JŽ.

Pro: 6    Proti: 0    Zdržel se: 0

8. bod jednání: Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo 25-SOD-2019-002
Usnesení č. 63/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o dílo
25-SOD-2019-002.

Pro: 6  Proti: 0   Zdržel se: 0

IV.
Shrnutí

       Zastupitelstvo obce Štíhlice na svém 20. zasedání:

1. Schválilo usnesení:
Usnesení č. 60/2021

mailto:bara.budska@seznam.cz


Usnesení č. 61/2021
Usnesení č. 62/2021
Usnesení č. 63/2021
Další jednání zastupitelstva obce Štíhlice proběhne ve středu 24.11. od 17:00.

Ve Štíhlicích dne  10.11.2021

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

Zapsala:Budská

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

Vyvěšeno:

Sejmuto:


