Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 8/2019
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 15.5.2019
Přítomni:, Budská, Strnad, Lomosová, Kašík, Sikora
Omluveni: Kučák, Rychta
Program:
1.
2.
3.
4.

Vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace
Dodatek ke smlouvě o dílo
Rozpočtové opatření
Veřejná schůze

Ad. 1: Vzhledem k množícím se stížnostem občanů na zápach, který se šíří nezákonným
vypouštěním odpadních vod do dešťové kanalizace, zastupitelstvo obce Štíhlice apeluje na
občany, aby nevypouštěli své odpadní jímky tímto způsobem. Dále zastupitelstvo připomíná, že
v případě porušení zákona o vodách hrozí stíhání PČR a pokuty od příslušných úřadů.
Ad. 2: Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2019 mezi objednatelem Obcí Štíhlice a
zhotovitelem p. Vlastimilem Víkem. Předmětem smlouvy je oprava opěrné zdi požární nádrže.
Dodatek ke smlouvě byl vytvořen na základě této skutečnosti: při zahájení oprav opěrné zdi
požární nádrže byl shledán havarijní stav i vedlejší opěrné zdi, kterou bylo nutno taktéž opravit.
Usnesení č. 17/2019 Zastupitestvo obce Štíhlice schvaluje dodatek ke smlouvě ze dne
4. 1. 2019 jehož předmětem je oprava i vedlejší opěrné zdi požární nádrže, u které byl
zjištěn havarijní stav. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je oprava opěrné zdi požární
nádrže v rozsahu 18 m2. Celkový rozsah opravy je 40 m2. Celkové náklady na opravu zdí
požární nádrže činí 210.035 Kč bez DPH.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
Ad. 3: Předseda finančního výboru Josef Kašík přednesl návrh rozpočtového opatření č. 2/2019
závazných ukazatelů rozpočtu, kde došlo k těmto změnám:
1. Navýšení výdajů na opravu rybníka z důvodu víceprací, a to o částku 54.143,- Kč.
2. Navýšení odvodu daně právnických osob z důvodu špatného původního odhadu, a to o částku
29. 470,- Kč.
V oddíle financování došlo k následujícím změnám: Dorovnání rozpočtu 2019 o částku
83.613,- Kč
Usnesení č. 18/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad. 4: Veřejná schůze zastupitelstva obce Štíhlice proběhne dne: 29. 5. 2019 od 18,00 v
klubu u Pačmáka.
Zapsala: Budská
Jozef Kučák
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jakub Sikora:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno: 21. 5. 2019
Sejmuto:

