Obecní úřad Štíhlice
Zápis č.12 /2018
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 8.8.2018
Přítomni: Rychta, Budská, Kučák, Ing. Světlý
Omluveni: Čermáková, Susová, Strnad
Program:
1. Příkazní smlouva LOŠBATES
2. VODOS Kolín – dohoda o rozdělení vloženého kapitálu
3. VODOS Kolín – uzavření smlouvy o dodávce vody
4. VODOS Kolín – technické zhodnocení provozování vodohospod. majetku a plán investic
5. Žádost SDH Štíhlice
6. Dětské hřiště a inforamční cedule
Ad. 1: Zastupitelům byla předložena Příkazní smlouva spolku LOŠBATES. Zastupitelé Příkazní
smlouvu prostudovali a usnesli se takto:
Usnesení č. 30/2018: Zatupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na
Projektového manažera, Technický dozor investora a zajištění vybrané Inženýrské činnosti
pro projekt Svazková základní škola LOŠBATES. Rozsah předpokládaných prací je zhruba
uveden v návrhu "Příkazní smlouvy. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je odhadována
na 4 000 000 Kč.
Hlasování: pro 4
Bod byl schválen
Příkazní smlouva je přílohou č. 1 tohoto záspisu
Ad. 2: Zastupitelé prostudovali dohodu se společností VODOS Kolín, která rozděluje vložený
kapitál mezi vlastníkem a provozovatelem:
Usnesení č. 31/2018: Zastupitelé schvalují dohodu o rozdělení vloženého kapitálu mezi
vlastníkem Obcí Štíhlice a provozovatelem společností VODOS s.r.o. pro výpočet přiměřeného
zisku z použitého kapitálu podle položky č. 2 části II. Cenového výměru pro rok 2018.
Hlasování: pro 4
Bod byl schválen.
Ad. 3: Zastupitelé projednali zpracované návrhy smluv mezi společností VODOS s.r.o. a obcí
Štíhlice o dodávce pitné vody pro č.p. 5 a č.p. 44.
Usnesení č. 32/2018: Zastupitelé schvalují uzavření Smlouv o dodávce vody č. 12809/2 a č.
12807/2 uzavřené mezi společností VODOS s.r.o. a obcí Štíhlice. Předmětem smlouvy je
úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách vody z vodovodů do připojené
nemovistosti č.p. 44. a č.p. 5.
Hlasování: pro 4
Bod byl schválen
Ad. 4: Zastupitelé projednali Technickou zprávu předloženou společností VODOS s.r.o.
Usnesení č. 33/2018: Zastupitelé schvalují Technickou zprávu s technickým zhodnocením
provozováním vodohospodářského majetku a plán investic (vodovod Štíhlice). Hodnocené
období 1.1.2017 – 31.12.2017.
Hlasování: pro 4
Bod byl schválen
Ad. 5: Zastupitelům byla předložena žádost SDH Štíhlice o odstranění nepoužívané zastávky a
povolení k renovaci tří veřejných laviček v obci Štíhlice.

Usnesení č. 34/2018: Zastupitelé schvalují žádost SDH Štíhlice o odstranění nepoužívané
zastávky před domem č.p. 34 s následnou likvidací ve sběrných surovinách a schvalují návrh
SDH Štíhlice, že za získané finanční prostředky zrenovují tři veřejné lavičky v obci Štíhlice.
Hlasování: pro 4
Bod byl schválen
Ad. 6: Zastupitelka slečna Bára Budská informovala zastupitele o vyjádření KSÚS, kterou
kontaktovala ve věci umístění informačních cedulí na silnice II/113 a III/11311 v obci Štíhlice.
KSÚS s umístěním cedulí souhlasí za předpokladu, že budou dodrženy podmínky uvedené ve
vyjádření. Vzhledem k tomu, že s cedulí OBEC JE MONITOROVÁNA se počítá s vyvěšením
cedule zakazující podomní prodej, bude na příštím zastupitelstvu předložen návrh na schválení
obecně závazné vyhlášky o zákazu podomního prodeje v obci Štíhlice.
Dále zastupitelka Bára Budská informovala zastupitele o tom, že oslovila dvě firmy, které zařizují
dotace na dětská hřiště. Po diskuzi se zastupitelé rozhodli dětské hřiště opravit tak, aby nebylo
ohroženo zdraví dětí a dále pak, že na hřiště budou zakoupeny nové prvky.

Štíhlice: 15.8.2018
Zapsala: Bláhová
Tomáš Rychta
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno:
Sejmuto:

