Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 24/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 14.12.2016
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Kučák, Strnad
Omluveni: Ing. Světlý
Program:
1. Veřejné osvětlení obce – nabídka
2. Odměny členům zastupitelstva a finančního výboru
3. Návrh rozpočtu na rok 2017
4. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
5. Různé

Ad.1: Dne 14.12.2016 se na obecní úřad dostavil zástupce společností KABELSPOJ, s.r.o. a
Moderní Technologie s.r.o. Tyto společnosti nabízí komplexní provedení všech činností spojených s
modernizací soustavy veřejného osvětlení. Zastupitelům obce byla nabídnuta výměna svítidel v obci
za svítidla s LED technologií. Starosta obce vyjednal se zástupcem společnosti možnost vyzkoušet
svítidlo v praxi.
Ad. 2: Vzhledem k opakovaným procentuálním změnám v nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o
odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva se zastupitelé usnesli takto:
Usnesení č. 35/2016 Zastupitelstvo obce stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněného zastupitele ve výši 80% z maximální možné výše dle přílohy č. 1 nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. v platném znění. Členu zastupitelstva obce, který vykonává více funkcí, bude
poskytnuta měsíční odměna až do výše souhrnu odměn za jednotlivé (samostatné) funkce.
Souhlas: všichni přítomni tj. 6 hlasů
Ad. 3: Zastupitelé obce ve spolupráci s účetní obce navrhli na základě známých skutečností
rozpočet obce na rok 2017. Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a bylo přijato následující:
Usnesení č. 36/2016 Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2017. Rozpočet
bude schvalován na schůzi zastupitelstva dne 30.12.2016.
Souhlas: všichni přítomni tj. 6 hlasů
Ad. 4: Zastupitelé projednali problematiku doby nočního klidu (doba nočního klidu je definována
zákonem o přestupcích jako doba od 22. do 6. hodiny). Novela zákona č. 204/2015 Sb. mění s
účinností od 1.10.2016 ustanovení § 47 odst. 6 zmocnění pro obce ke zkrácení doby nočního klidu:
“Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo
obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena na dobu kratší
nebo žádnou”. Na základě těchto skutečností se zastupitelé obce rozhodli takto:
Usnesení č. 37/2016 Zastupitelstvo obce se usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a
ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona 204/2015 Sb. o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku, jejímž předmětem je stanovení
výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
než stanoví zákon. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po
vyhlášení.

Souhlas: všichni přítomni tj. 6 hlasů
Ad. 5: Různé
Srdečně Vás všechny zveme na Vánoční zpěvy, které se uskuteční 23.12.2016 od 17:00 na
návsi. Připraveno bude malé občerstvení, hudba a vánoční atmosféra a kdo bude mít zájem,
může si přinést lucerničku a odnést si domů Betlémské světlo.
Starosta a zastupitelé obce Štíhlice přejí všem občanům klidné prožití svátků
vánočních a do nového roku pevné zdraví a osobní pohodu.

Štíhlice: 21.12.2016
Zapsala: Bláhová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno: 21.12.2016
Sejmuto:

