
ZÁPIS Č. 5 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ŠTÍHLICE DNE 4. 5. 2022

I.
Základní informace

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

2.  Zastupitelstva se nezúčastnili žádní hosté.

3. Místem jednání je Obecní úřad Štíhlice, Štíhlice 5. Zahájení proběhlo dne 4.5.2022 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. Smlouva na hrobové místo č. 56
3. Projekt na garáž
4. Závěrečný účet obce a Závěrka
5. Čerpání dotace

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 informoval zastupitele o pokračování kolaudačního řízení. Po nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí bude možné se připojit. Občané před připojením musí podepsat
smlouvu s obcí o připojení. Veškeré aktuální informace jsou na webových stránkách obce.

2. Dalším bodem jednání je: Smlouva na hrobové místo č. 56
Usnesení č. 19/2022 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy

na hrobové místo č. 56 s panem J. Č., a tro na dobu neurčitou.
Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/2022 bylo přijato.

3. Dalším bodem jednání je: Souhlas se stavbou garáže
Usnesení č. 20/2022 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí se stavbou garáže na parc. č.
83/12.
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 1 (Budská)
Usnesení č. 20/2022 bylo přijato.



4. Předposledním bodem je: Závěrečný účet a závěrka:
Projednání závěrečného účtu (ZÚ) obce se dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavírá
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradami, na základě nichž přijme obec
opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

1. Zastupitelstvo obce Štíhlice projednalo závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání a uzavřelo projednání usnesením:

Usnesení č. 21/2022 Zastupitelstvo obce Štíhlice na základě projednání závěrečného účtu
obce spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, souhlasí s celoročním
hospodařením s výhradou.  Závěrečný účet obce za rok 2021 schválilo s výhradou.

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 21/2022 bylo přijato.
Dále Zastupitelstvo obce Štíhlice přijalo opatření potřebná k nápravě nedostatků;

Usnesení č. 22/2022 Zastupitelstvo obce přijímá následující systémové opatření k
nápravě chyb a nedostatků popsaných v oddíle D) ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Štíhlice za rok 2021, ze dne 21.3.2022 , příště bude postupováno v
souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví a důsledněji se bude kontrolovat Příloha v části C.1 - Zvýšení
stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné období podle hlavní
analytické knihy. Lhůta nebyla stanovena, opatření je systémové.

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 22/2022 bylo přijato.

Usnesení č. 23/2022 Předseda finančního výboru p. Josef Kašík po projednání ve
finančním výboru navrhl zastupitelstvu schválit účetní závěrku obce Štíhlice k
31. 12. 2021 zpracovanou účetní obce paní Strnadovou.

Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 23/2022 Zastupitelstvo obce Štíhlice schválilo účetní závěrku obce Štíhlice k

31. 12. 2021.

5. Posledním bodem jednání je: Dotace
Pan starosta Kučák informoval zastupitele o možnosti čerpat dotaci od Středočeského kraje ve
výši 11 000,-/na trvale hlášeného obyvatele. Při projednávání se zastupitelstvo shodlo, že
dotace bude využita na rekonstrukci Klubu jakožto jediného multifunkčního centra v obci.
Vyřízením žádosti o dotaci byl pověřen pan starosta.

IV.
Shrnutí

       Zastupitelstvo obce Štíhlice na svém 5. zasedání:

1. Schválilo usnesení:
Usnesení č. 19/2022
Usnesení č. 20/2022
Usnesení č. 21/2022
Usnesení č. 22/2022
Usnesení č. 23/2022



Termín dalšího zastupitelstva je 18. 5. 2022 V 17:00

Ve Štíhlicích dne  9. 5. 2022

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

Zapsala:Budská

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

Vyvěšeno:

Sejmuto:


