
ZÁPIS Č. 8 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ŠTÍHLICE DNE 29.6.2022

I.
Základní informace

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

2.  Zastupitelstva se nezúčastnili žádní hosté.

3. Místem jednání je Obecní úřad Štíhlice, Štíhlice 5. Zahájení proběhlo dne 29.6 v 17:00
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 s IDSK
3. Chodníky a rychlost obci
4. Záměr pronajmout obecní pozemek

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 udělením kolaudačního souhlasu. Nyní běží zákonná lhůta.
Informace pro občany, kteří se budou chtít připojit ke kanalizačnímu řádu, budou v předstihu
zveřejněny na webu obce a upozornění přijde infoSms. Každopádně proběhne fyzická
kontrola některý ze zastupitelů přímo na soukromých pozemcích, kdy bude nutno předložit
doklad o vývozu jímky, a nejdéle 14 dní starý. Před připojením bude nutné podepsat smouvu
o připojení, v níž mimo jiné budou podmínky pro užívání splaškové kanalizace. Sledujte
http://www.stihlice.cz

Usnesení č. 31/2022 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje Smlouvu o odvádění
odpadních vod.
Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 31/2022 bylo přijato.

2. Dalším bodem jednání je: Smlouva s IDSK
Usnesení č. 32/2022 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje Smlouvu o zajišťování a
financování dopravní obslužnosti se Středočeským krajem, zastoupeným IDSK,
příspěvková organizace.
Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0

http://www.stihlice.cz


Usnesení č. 32/2022 bylo přijato.

3. bodem je: Chodníky a rychlost v obci
Vzhledem i množícím se stížnostem občanů a projíždějících osob bude zahájeno jednání
s dopravním expertem na bezpečnost provozu a bude zahájeno jednání s firmami, která
zajišťují dopravní značení. Dále bude v obci probíhat místní šetření na výstavbu chodníků a
možnosti výstavby zařízení omezující rychlost projíždějících aut. Zastupitele vzali tuto
informaci na vědomí.

4. Záměr pronajmout obecní pozemek
Usnesení č. 33/2022 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje záměr Obce Štíhlice v souladu
s ustanovením § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. - zákon o obcích (obecní zřízení)
(úplné znění sb.zákonů č. 2/2003 Sb.) p r o n a j m o u t pozemek p.č.136/22, zahrada, o
výměře 424 m2 v k. ú Štíhlice na dobu neurčitou za účelem užívání jako zahrady u chaty
č. ev. 27 za cenu 15 Kč/m2 pro soukromé účely a 30 Kč/m2 pro účel podnikání.
Pro: 6 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/2022 bylo přijato.

IV.
Shrnutí

       Zastupitelstvo obce Štíhlice na svém 8. zasedání:

1. Schválilo usnesení:
Usnesení č. 31/2022
Usnesení č. 32/2022
Usnesení č. 33/2022

Termín dalšího zastupitelstva je 20. 7 2022 v 17:00.

Ve Štíhlicích dne  __

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

Zapsala:Repáňová

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

Vyvěšeno:

Sejmuto:


