Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 5/2019
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 20.3.2019
Přítomni: Kučák, Strnad, Lomosová, Kašík, Rychta
Omluveni: Budská, Sikora,
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Volby do Evropského parlamentu
Přezkoumání hospodaření obce
Školní autobus
Kaplička na návsi
Rozpočtové opatření č. 1

Ad. 1: Dne 17. 1. 2019 vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce
zákonů pod. č. 9/2019 Sb., s datem rozeslání 17. 1. 2019, volby do Evropského parlamentu konané
na území České republiky. Volby do Evropského parlamentu proběhnou 24. a 25. května 2019. V
souladu se zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon‘‘) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení
zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“ ) podle §16 odst. 1 písm. c) zákona se stanovuje
čtyřčlenná okrsková volební komise.
Ad. 2: Pan starosta Jozef Kučák informoval zastupitele o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
Usnesení č. 13/2019Zastupitelstvo obce Štíhlice projednalo závěrečný účet se zprávou o
výsledku přezkoumání. Závěrečný účet obce za rok 2018 schválilo zastupitelstvo bez výhrad.
Souhlas: 5
nesouhlas:
0
zdrželo se: 0
Bod byl schválen.
Ad. 3: Vzhledem k dlouhodobě nevyhovujícím ranním spojům autobusové linky č.491 bylo
zahájeno jednání mezi dotčenými obcemi a firmou ROPID. Firma přislíbila, že na základě již
probíhajícího výzkumu zřejmě dojde ke změnám autobusových spojů.
Ad. 4: Kaplička na návsi je bohužel v havarijním stavu. Po projednání s odborníkem byl odebrán
kříž s kamenným Ježíšem a uschován, protože hrozil jeho pád a poničení. Pan starosta zahájil
jednání ohledně získání dostace na její opravu, která byla odhadnuta na cca 150 000,-.
Ad. 5: Předseda finančního výboru Josef Kašík přednesl návrh rozpočtového opatření č. 1/2019
závazných ukazatelů rozpočtu ve výši 4770 Kč.
Usnesení č. 14/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů
Štíhlice:
Zapsala: Budská

Jozef Kučák
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jakub Sikora:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno: 10.4.2019
Sejmuto:

