Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 1/2019
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 9.1.2018
Přítomni: Kučák, Budská, Lomosová, Strnad, Kašík, Sikora, Rychta
Program:
1. SDH Štíhlice a veřejnoprávní smlouva s SDH Štíhlice
2. Odchod z mikroregionu Černokostelecko
3. Rozpočtové opatření č. 4/2018
Ad. 1: Zastupitelé obce Štíhlice obdrželi od velitele Sboru dobrovolných hasičů Štíhlice (dále jen
SDH) pana Michala Kučáka Žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2019. Výše dotace je
20 000,- Kč. Finanční prostředky poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy budou sloužit
výhradně na provoz sboru, nákup nového vybavení a akce pořádané SDH Štíhlice. Zastupitelé
žádost zkontrolovali a usnesli se takto:
Usnesení č.: 1/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro
Sdružení dobrovolných hasičů Štíhlice. Dotaci ve výši 20 000,- Kč musí SDH Štíhlice použít
výlučně na provoz sboru, nákup nového vybavení a akce pořádané SDH Štíhlice.
Kopie Žádosti o poskytnutí dotace je přílohou tohoto zápisu.
Přípravou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce byla pověřena místostarostka
obce paní Budská.
Hlasování: pro 7
Bod byl schválen.
Usnesení č.: 2/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprání smouvy s SDH
Štíhlice o poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč. Kopie veřejnoprávní smlouvy je přílohou č. 2
tohoto zápisu.
Hlasování: pro 7
Bod byl schválen.
Ad. 2 Z důvodu dlouhodobé nečinnosti bylo navrženo odstoupení ze svazku Mikroregion
Černokostelecko.
Usnesení č.: 3/2019 Zastupitelé obce Štíhlice se usnesli o odstoupení ze spolku Mikroregion
Černokostelecko.
Hlasování: Pro: 7
Bod byl schválen.
Ad: 3 Zastupitelstvo posoudilo návrh účetní obce na přijetí rozpočtového opatření č. 4/2018 s tím,
že přihlédlo i k vyjádření finančního výboru tlumočeného předsedou tohoto výboru p. Kašíkem.
Finanční výbor nemá připomínky ke změnám v předpokládaných příjmech a výdajích obce.
Usnesení č. 4/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 a to bez
výhrad.
Hlasování: Pro: 7
Bod byl schválen.
Štíhlice: 15. 1. 2019
Zapsala: Budská

Jozef Kučák
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jakub Sikora:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno: 16.1. 2019
Sejmuto:

