
ZÁPIS Č. 1 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ŠTÍHLICE DNE 1. 2. 2023

I.
Základní informace

1. Zasedání zastupitelstva byli přítomni: Kučák, Sikora, Staničková, Kašík, Lomosová,
MVDr. Salomon, Repáňová

2.  Zastupitelstva se nezúčastnili žádní hosté.

3. Místem jednání je Obecní úřad Štíhlice, Štíhlice 5. Zahájení proběhlo dne 1.2.2023 v 18:30
hodin. Při zahájení bylo přítomno 7 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. Inventarizace
3. Oprava silnice I/2
4. Nabídka dotačních programů

3. Hlasování o schválení programu jednání dopadlo následovně:
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se 0
Program jednání byl schválen.

4. Hlasování o schválení volby ověřovatelů, na které byli navrženi Lomosová a Kašík, dopadlo
následovně:
Pro: 7 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 Jozef Kučák informoval zastupitele o chodu ČOV. Zastupitelé vzali veškeré
informace na vědomí. Zároveň informoval, že nemovitosti, které nejsou připojeny ke
kanalizační síti budou pravidelně dokládat odvoz odpadních vod. Paní účetní byla pověřena,
aby informovala veřejnost o platbách za stočné.

2. Dalším bodem jednání je: Inventarizace
Předseda kontrolního výboru pan Josef Kaší seznámil zastupitele s provedenou inventurou
majetku obce, která proběhla bez závad. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

3. Dalším bodem jednání je: Oprava silnice I/2
Vzhledem k plánované opravě komunikace I/2 lze očekávat zvýšený počet automobilů, které
budou hledat alternativní objízdné trasy. Abychom minimalizovali rizika se zvýšeným
průjezdem automobilů spojená, apelujeme na občany, aby svá vozidla parkovali pouze na
svých soukromých pozemcích! Na obecních pozemcích bude zřízen zákaz stání.



4. Posledním bodem je Nabídka dotačních titulů
Zastupitelé byli informováni o plánovaných dotačních výzvách na opravu hřbitovních zdí,
veřejných budov a prostranství. Po vzájemné shodě budou sledovány dotační tituly a budou
osloveni kompetentní osoby pro přípravu projektů a podání žádostí.

Usnesení č. 1/2023 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s návrhem sledovat dotační tituly
as oslovováním kompetentních osob, které připraví projekty a ostatní podklady pro
dotační řízení.
Pro: 7 Proti: 0  Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2023 bylo přijato.

IV.
Shrnutí

       Zastupitelstvo obce Štíhlice na svém 1. zasedání:

1. Schválilo usnesení:
Usnesení č. 1/2023

Termín dalšího zastupitelstva je 15. 2. 2023 v 18:30

Ve Štíhlicích dne  11. 2. 2023

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

Zapsala: Repáňová

Ověřovatelé:
Blanka Lomosová:...............................  Josef Kašík……………………………………..

Vyvěšeno:

Sejmuto:


