
ZÁPIS Č. 2 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ŠTÍHLICE DNE 23.2.2022

I.
Základní informace

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

2.  Zastupitelstva se nezúčastnili žádní hosté.

3.  Místem jednání  je Obecní  úřad Štíhlice,  Štíhlice 5. Zahájení  proběhlo dne 23.  2. 2022
v 17:00  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.
1. Navržený program 

1. ČOV a kanalizace
2. Odstoupení   od   Smlouvy   o   spolufinancování   rozšíření   spádové   základní   školy
Mukařov, uzavřené mezi obcí Mukařov, obcí Louňovice, obcí Babice, obcí Doubek, obcí
Svojetice, obcí Štíhlice a obcí Tehovec
3. Inventura
4. Kompostárna Struhařov
5. Nákup dopravního zrcadla

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

1. Hlasování  o  schválení  volby ověřovatelů,  na  které  byli  navrženi  Strnad  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 ČOV a kanalizace
Pan starosta informoval zastupitelstvo o dokončování stavby. Zhotoviteli byl zaslán seznam
oprav, které zhotovitel  slíbil  uskutečnit  v co nejkratší  době s ohledem na počasí.  Přebírání
stavby začalo 21.2. Dále obec obdržela rozhodnutí o provozování ČOV.

2.  Dalším bodem jednání  je:  Odstoupení  od  Smlouvy o   spolufinancování  rozšíření  spádové
základní   školy   Mukařov,   uzavřené   mezi   obcí   Mukařov,   obcí   Louňovice,   obcí   Babice,   obcí
Doubek, obcí Svojetice, obcí Štíhlice a obcí Tehovec¨

Usnesení  č.  9/2022 Zastupitelstvo obce Štíhlice  souhlasí  s odstoupením od Smlouvy o
spolufinancování   rozšíření   spádové   základní   školy   Mukařov,   uzavřené   mezi   obcí
Mukařov, obcí Louňovice, obcí Babice, obcí Doubek, obcí Svojetice, obcí Štíhlice a obcí
Tehovec. 
Pro: 5 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2022 bylo přijato.

3. Dalším bodem jednání je Inventura



Zastupitel  a  předseda  kontrolního  výboru  pan  Jakub  Sikora  z důvodu  nemoci  seznámil
prostřednictvím paní účetní Strnadové  zastupitele s provedenou inventurou majetku obce, která
proběhla bez závad.

4. Dalším bodem jednání je Kompostárna Struhařov
Pan starosta seznámil zastupitele s novým ceníkem Kompostárny ve Struhařově, kde byla nová cena
za 1 tunu odpadu na 640 Kč. Tuto cenu stvrdil podepsáním dodatku ke smlouvě s Kompostárnou.
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.
 
4. Posledním bodem je Nákup nového dopravního zrcadla
Během silného větru bylo  17.  2.  2022 rozbito  dopravní  zrcadlo  na křivatce  silnic  II/113,
11311  a  482/2.  Vzhledem  k nebezpečnému  výjezdu  z ulice  482/2  bylo  ihned  zakoupeno
zrcadlo nové za 3690,- v Praze u firmy Vako mobiliář. Toto zrcadlo bylo vybráno na základě
okamžitého dodání.  Cenová nabídka z  https://www.kancelar24h.cz/zrcadlo-ve-zlutocernem-
ramu-60-x-40-cm-p8205.html?gclid=CjwKCAiAvaGRBhBlEiwAiY-
yMC0mOxzQ3MStANDjumeaY2mU-hAACtpWRcgAiyb-
4rFev7dara5izBoCMmcQAvD_BwE byla  vyšší  –  3931,-  ,stejně  tak  i  druhá  nabídka  z
https://www.reoamos.cz/dopravni-zrcadlo-hranate-60-x-40-cm/d-10475/ za 5094,-. 

IV.
Shrnutí

       Zastupitelstvo obce Štíhlice na svém 2. zasedání:

1. Schválilo usnesení: 
Usnesení č. 9/2022

Termín dalšího zastupitelstva je 9. 3. 2022 v 17:00 na OÚ Štíhlice   

Ve Štíhlicích dne  2. 3. 2022

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

Zapsala:Budská

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

Vyvěšeno: 5.3.2022

Sejmuto:
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