Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 18/2018
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 12. 12. 2018
Přítomni: Kučák, Budská, Lomosová, Kašík, Rychta, Sikora
Omluven: Strnad
Program:
1. Úspory za elektřinu
2. VODOS
3. Oprava požární nádrže
4. Obecní zaměstnanec
5. Parkování
Ad. 1: Zastupitel Jakub Sikora předložil zastupitelům nabídky energetických společností. Předmětem jsou
úsporné opatření pro obec. Byly předloženy nabídky firem MND, ČEZ a EON.
Usnesení 41/2018 Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou EON, a to po
dobu 1 roku za 124.000,-. Firma EON byla vybrána z důvodu nejnižšího zvýšení ceny, které je 4000,za rok.
Firma ČEZ chtěla zvýšit cenu energie pro obec o 24.000,- ročně.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů
Ad. 2: Po schůzce se zástupci firmy VODOS byla projednána nová cena vodného. Po doložení špatné
fakturace firmou VODOS za poslední 3 roky obec přistoupila na novou cenovou nabídku s tím, že poskytla
dotaci firmě VODOS, aby cena vodného nestoupla o 80% a občané se mohli připravit na již tak velkou cenu
vodného. Bohužel cena vody rapidně roste. Od 1. 1. 2019 dochází ke změně ceny vodného v naší obci. Cena
vodného bude uplatňována ve výši 52,93 Kč za 1 m3 bez DPH, s DPH 60,86 Kč za 1 m3.
Zastupitelstvo se bude snažit vyjednat lepší cenovou nabídku vodného.
Usnesení: 42/2018 Zastupitlstvo obce Štíhlice souhlasí s poskytnutí dotace 20.000 Kč z rozpočtu obce
na utlumení nárůstu ceny za vodné.
Souhlas: proti 1, pro 3, zdrželi se 2
Ad. 4: Od 1. 1. 2019 bude novým obecním zaměstnancem Jan Tykvart.
Ad. 5: Parkování v obci bude řešeno individuálně s občany, kteří parkují na veřejném prostranství obce a tím
komplikují provoz v obci. Pokud nedojde k nápravě, bude se celá věc řešit ve spolupráci s PČR a úpravou
obecně závazné vyhlášky.
Štíhlice: 31. 12. 2018
Zapsala: Budská
Jozef Kučák
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jakub Sikora:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno: 31.12. 2018
Sejmuto:

