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Obec Štěchovice
rČo_ooo 67862

Štěchovic e 64,387 16 Volenice

UsNEsENÍč.1l2017
ze zasedání zastupitelstva obce Štěchovice konanéh o 15.2.2OI7

Zastupitelstvo obce Stěchovice :

1. Schvaluje číslo popisné 101 pro novostavbu rodinného domu Ing. ondřeje
Staiika, PhD. .

2. Schvaluje návrh pana Samce na opravu komunikace Štěchovice - Nové
Dvory a pověřuje starostu přípravou cenové nabídky.

3. Bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 12 pro rok 2016.

4. Schvaluje umístění dopravního zrcadIapřed nemovitost čp. 18.

5. Schvaluje výměnu vchodoých dveří do budovy vodojemu.

6. Schvaluje zakoupení nového počítače.

7. Schvaluje zakoupení plechové garáže pro SDH Štěchovice.
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Miroslav Mráz

starosta
. Alois Bublík
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva 29.3.2017

obec Štěchovice
rčo-ooo 67862

Štěchovic e 64,387 16 Volenice

USNESENÍč.2lzafi
ze zasedání zastupitelstva obce Štěchovice konaného 29.3.2017

Zastupitelstvo obce Stěchovice :

1. Schvaluje Dodatek k dohodě o využití sběrného dvora uzavřený mezt
Městysem Katovice a obcí Štěchovice.

2. Schvaluje opravu místní komunikace Štěchovice - Nové Dvory za cenu
158.480'-Kč.

3. Schvaluje vyÍazení starého počítače z obecního majetku.

4. Schvaluje Vyhlášku o nočním klidu.

5. Schvaluje: 1. účetní závěrku sestavenou k 3I.12.2016
2. závěrečný účet se souhlasem S celoročním hospodařením

obce V roce 2016, atobezýhraď

6. Bere na vědomí rozpočtové opatření 1l20I].

7. Přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedenýchve Zprávě
o přezkoumání hospodaření obce zarak2al6.
1. Informace o přijat1ich opatření bude zas\ánarÚ rr do 15 dnů

od projednání závěrečného účtu.

Strana I (celkem 2)



Usnesení ze zasedáni zastupitelstva 29.3.201'7

Projednání závěrečného účtu Zarok20l6 bude uzavřeno vyjádřením
v souladu se Zákonem (schválen se souhlasem s celoročním
hospodařením,,bezýhtad" anebo,'s výhradou").
Smlouva o dílo uzavÍená na veřejnou zakázku malého rozsahu
v hodnotě nad 500.000,-Kč bez DPH bude zveřejněna na profilu
zadavateIe vč. změn a dodatku do 15 dnů po jejím uzavÍení.
Inventurní soupis účtu 031 bude vyhotoven dle analytických účtů
vykanljících dle hlavní knihy k 31.12. zistatek.

8. Neschvaluje revitalizaci obecního rybníka.

L
Miroslav Mraz

starosta
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Alois Bublík
místostarosta
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Usnesení ze zasedáni Zastupitelstva 3 .5 -2017

obec Štěchovice
rČo-ooo 67862

Štěchovic e 64,387 t6 Volenice

UsNEsENIč.3l2aI7
ze zaseďání zastupitelstva obce Štěchovice konanéh o 3.5.20I]

Zastupitelstvo obce Stěchovice :

Schvaluje zakoupení zahradního traktoru typ Husqvarna TC l39T.

Schvaluje zakoupení plechové garáže se sedlovou střechou o rozměrech
3x6 m hnědé barvy, která bude umístěna severně od budovy obecního
úřadu.

Pověřuje starostu zajištěním opravy poškozeného vybavení dětského
hřiště.

Schvaluj e zakoupení přepravního kontejneru.

Schvaluje zakoupení čtyř betonových laviček typu7377 MEWA-TEC
s.r.o. .

Neschvaluje finanční podporu pro Linku bezpečí.

Schvaluje vnitřní směrnici obce.

Miroslav Nllraz
starosta

'/r4(-2
,' .r/

ía:-Ailí'#iik
místostarosta
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Usnesení ze zasedétni zastupitelstva 2 l.6.2a17

obec Štěchovice
rČo_ooo 67862

Štěchovic e 64,387 t6 Volenice

USNEsENÍč.4l2017
ze zaseďání zastupitelstva obce Štěchovice konanéh o 2I.6.2017

Zastupitelstvo obce Stěchovice :

1. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI-014330042805/005
uzavřenou mezi obcí Štěchovice a E.olr{ Distribuce' a-s. .

2. Schvaluje zabudování kanálového roštu na místní komunikaci
Štěchovice * Nové Dvory.

3. Bere na vědomí Výroční technickohospodrířskou zptávuprovozovatele
infrastruktury obce Štěchovic e za rok 2aI6.

4. Bere na vědomí rozpočtová opatření č,. 3l20l7 a 4l20I7 .

5. Neschvaluje uskutečnění pouťové zibavy.

6. Bere na vědomí navýšení ceny za likvidaci plastů.
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Miroslav Nkáz
starosta

Ing. Alois Bublík
místostarosta
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