
ZÁPIS Č. 10 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ŠTÍHLICE DNE 17. 8. 2022

I.
Základní informace

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

2.  Zastupitelstva se nezúčastnili žádní hosté.

3. Místem jednání je Obecní úřad Štíhlice, Štíhlice 5. Zahájení proběhlo dne 17. 8.2022
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.
2. Navržený program

1. ČOV a kanalizace
2. Schválení darovací smlouvy – Dotace od Středočeského kraje
3. Schválení projektové dokumentace k RD na parc. čísle 64/7
4. Schválení projektové dokumentace k RD na parc. čísle 64/6
5. Schválení projektové dokumentace k RD na parc. čísle 64/9
6. Schválení přijetí dotace od Středočeského kraje
7. Schválení příkazní smlouvy: ,,Smlouva o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na
akci ,,Rekonstrukce a výstavba chodníků v obci Štíhlice kolem silnice II/113 a III/11311.
8. Uvedení majetku obce do souladu s katastrem

3. Hlasování o schválení programu jednání dopadlo následovně:
Pro: 5 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: 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
Paní účetní Strnadová sdělila zastupitelům aktuální průběh podepisování smluv s občany. Ke
kanalizačníu řádu se občané postupně připojují, zastupitelé kontrolují způsob připojení. Nátok
na ČOV se pomalu zvyšuje, v současné době bez komplikací.
Zastupitelé vzali veškeré informace na vědomí.

2. Dalším bodem jednání je: Schválení darovací smlouvy

Usnesení č. 37/2022 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s darovacími smlouvami na
finanční dar obci ve výši 60 000,- Kč.
Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 37/2022 bylo přijato.



3. Dalším bodem jednání je: Schválení projektové dokumentace k RD na parc. čísle 64/7

Usnesení č. 38/2022 Zastupitelstvo obce souhlasí s projektem ,,Novostavba rodinného
domu na parc. č. 64/7 v k.ú. Štíhlice.
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 38/2022 bylo přijato.

4. Dalším bodem jednání je: Schválení projektové dokumentace k RD na parc. čísle 64/6

Usnesení č. 39/2022 Zastupitelstvo obce souhlasí s projektem ,,Stavba typového RD na
poz. 64/6 v k.ú. Štíhlice.
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 39/2022 bylo přijato.

5. Dalším bodem jednání je: Schválení projektové dokumentace k RD na parc. čísle 64/9

Usnesení č. 40/2022 Zastupitelstvo obce souhlasí s projektem ,,Novostavba RD na poz.
64/6 v k.ú. Štíhlice.
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 40/2022 bylo přijato.

6. Dalším bodem je Dotace od Středočeského kraje
Žadatel: Obec Štíhlice
Evidenční číslo žádosti: ISF/ŽIV/048086/2022
Název Akce/Projektu: Štíhlice - splašková kanalizace a ČOV 300 EO
Tematické zadání: ŽIV - Životní prostředí
Oblast podpory: Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo životního prostředí) v
rámci Národního programu Životní prostředí – Výzvy č. 4/2019 Na základě usnesení
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 024-11/2021/ZK ze dne 29. 11. 2021 byl dne 10. 12.
2021 vyhlášen Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje, Program 2022 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu.
Na Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Infrastrukturního fondu v rámci Tematického zadání „Životní prostředí“ byla vyčleněna z
rozpočtu Středočeského kraje částka 107 013 225 Kč. Zastupitelstvo Středočeského kraje na
svém zasedání dne 27. 6. 2022 projednalo poskytnutí dotací z výše uvedeného programu a
usnesením č. 045-17/2022/ZK schválilo poskytnutí dotace na základě Vaší žádosti o
poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z výše uvedeného programu, a to
ve výši ve výši 2 486 395 Kč.

Usnesení č. 41/2022 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje přijetí dotace ve výši 2 486 395
Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu ,,Štíhlice -
splašková kanalizace a ČOV 300 EO ev“  č. projektu ISF/ŽIV/048086/2022 "
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 41/2022 bylo přijato.

7. Dalším bodem je: Smlouva o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci
,,Rekonstrukce a výstavba chodníků v obci Štíhlice kolem silnice II/113 a III/11311.



Usnesení č. 42/2022 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje Smlouvu o zabezpečení
přípravy žádosti o dotaci na akci ,,Rekonstrukce a výstavba chodníků v obci Štíhlice
kolem silnice II/113 a III/11311.
Pro: 5 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 42/2022 bylo přijato.

8. Posledním bodem jednání je: Uvedení majetku obce do souladu s katastrem
Pan starosta zajistil geodeta, který provedl přesné zaměření budovy místního Klubu, aby
skutečnost odpovídala i KN, kde byl nalezen nesoulad při digitalizaci katastrálních map.
V současné době je nový skutečnosti odpovídající geometrický plán na úřadě a bude odeslán
na KN. Zastupitelé vzali informace na vědomí.

IV.
Shrnutí

       Zastupitelstvo obce Štíhlice na svém 10. zasedání:

1. Schválilo usnesení:
Usnesení č. 37/2022
Usnesení č. 38/2022
Usnesení č. 39/2022
Usnesení č. 40/2022
Usnesení č. 41/2022
Usnesení č. 42/2022

Termín dalšího zastupitelstva je 31. 8. 2022

Ve Štíhlicích dne  24.8.2022

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

Zapsala:Repáňová

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

Vyvěšeno:

Sejmuto:



Darovací smlouva na finanční dar
uzavřená mezi

Dárce:
Jméno, příjmení:
r. č.:
Bydliště:
Za nemovitost:
(dále jen dárce)
a
Obdarovaný:
Obec Štíhlice
se sídlem Štíhlice 5, 281 63 Kostelec n.Č.l.
IČ: 00639745
Zastoupená starostou obce Jozefem Kučákem
(dále jen obdarovaný)

I.
Touto smlouvou se dárce zavazuje, že poskytne obci Štíhlice finanční dar na rozvoj infrastruktury
obce.

II.
Povinnosti dárce

Dárce se zavazuje poskytnout straně obdarované finanční dar ve výši 60.000,- Kč (slovy:
šedesáttisíckorunčeských).
Shora uvedenou finanční částku poskytne dárce obdarovanému do 15.dní od podpisu smlouvy, a
to bezhotovostně na bankovní účet strany obdarované číslo 24429151/0100 - variabilní symbol
parcelní číslo, zpráva pro příjemce jmeno dárce anebo hotově v pokladně Obecního úřadu
Štíhlice.

III.
Obdarovaný se zavazuje poskytnutý finanční dar použít na rozvoj infrastruktury obce.
Obdrovaný dar přijímá.
Darovací smlouva slouží mimo jiné dárci jako podklad pro účely daňového přiznání daně z příjmů
dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

IV.
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

V
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v
tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato darovací smlouva byla projednána a schválena
zastupitelstvem obce Štíhlice dne 17.8.2022, usnesením č. 37/2022.

Ve Štíhlicích dne: ………………………

Za obdarovaného Za dárce

........................... .................................


