
ZÁPIS Č. 19 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ŠTÍHLICE DNE 25. 10. 2021

I.
Základní informace

1. Zasedání zastupitelstva byli přítomni: Kučák, Budská, Rychta, Sikora, Strnad, Kaší
Omluvena: Lomosová
2. Zastupitelstva se nezúčastnili žádní hosté.

3. Místem jednání je Obecní úřad Štíhlice, Štíhlice 5. Zahájení proběhlo dne 25. 10. 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. Odprodej telefonní budky
2. Vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace

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 Odprodej telefonní budky

Usnesení č. 58/2021 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje odprodej telefonní budky za
částku 1000,-Kč bez DPH. 
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 58/2021 bylo schváleno.

 
2. Dalším bodem jednání je Vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace
Dne 23. 10. 2021 byl nahlášen občany obce Kozojedy úhyn ryb v Šembeře. Na místo nálezu
uhynulých ryb se dostavil úředník OŽP Český Brod a PČR. Při hledání původce znečištění se
došlo  také  na  k.ú.  Štíhlice,  kde  bylo  shledáno  porušení  zákona  o  nakládání  s odpadními
vodami – z dešťové kanalizace, která ústí u mostku, vytékaly odpadní vody. Ovšem úhyn ryb
byl zapříčiněn kozojedským přítokem Šembery. OŽP Český Brod celou věc za spolupráce
s PČR převzali a zahájili vyšetřování. Celá věc bude postoupena Vodoprávnímu úřadu. Obec
Štíhlice  oficiálně  požádá  vodoprávní  úřad  o  prošetření  a  kontrolu  nakládání  s odpadními
vodami na celém k.ú. Štíhlice. Pravděpodobně budou majitelé nemovitostí (i těch určených
k rekreaci)  vyzváni  k předložení  dokladů,  kterými  prokážou,  jakým  způsobem  nechávali
odpadní vody za poslední 2 roky likvidovat.



Usnesení  č.  59/2021  Zastupitelstvo  obce  Štíhlice  vzalo  na  vědomí  informace  o
neoprávněném  nakládání  s odpadními  vodami  a  souhlasí,  aby  obec  Štíhlice  zároveň
oficiálně požádala vodoprávní úřad v Říčanech o řešení  celé  problematiky nakládání
s odpadními  vodami  na  k.ú.  Štíhlice.  Sepsáním  žádosti  byla  pověřena  paní
místostarostka.
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 59/2021 bylo přijato.

IV.
Shrnutí

       Zastupitelstvo obce Štíhlice na svém 19. zasedání:

1. Schválilo usnesení: 
Usnesení č. 58/2021
Usnesení č. 59/2021

Ve Štíhlicích dne  25.10.2021

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

Zapsala: Budská

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

Vyvěšeno: 1.11.2021

Sejmuto:


