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Usnesení č. 18/2018-2022 

 
z veřejného zasedání zastupitelstva  obce Staňkovice, které se konalo dne 21.09.2022,   
OÚ Staňkovice č.p.30, od 18:00 hodin. 
 
Zastupitelé obce Staňkovice schvalují: 
 
1. Program veřejného zasedání, ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Kmocha, Ph.D.  

a Josefa Rettiga a zapisovatelku Martinu Růtovou  

Hlasy pro:  9  proti: 0   zdržel se: 0 
 

2. Zprávu předsedy finančního výboru o hospodaření za uplynulé období od 1.1.2022 do 

data účetní závěrky 31.8.2022  

Hlasy pro:  9  proti: 0   zdržel se: 0 

 
3. Rozpočtové opatření č.3 ke schválenému rozpočtu obce Staňkovice na rok 2022  

Hlasy pro: 9   proti: 0   zdržel se: 0 

 

4. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 

dle projektu na „Vodovodní přípojky Staňkovice“ ke schválené žádosti „Drobné 

vodohospodářské projekty - ISF/DVP/047747/2022". Statutárním zástupcem, 

pověřeným k podpisu výše uvedené smlouvy o poskytnutí dotace je starosta obce. 

Hlasy pro: 9    proti: 0   zdržel se: 0 

 

5. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, k pozemkům dle KN parc.č. 642/1 

a parc.č.839/1 v k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic se společností ČEZ Distribuce, 

a.s., se sídlem Děčín-Děčín IV – Podmoky, Teplická 874/8, PSČ: 405 02, IČO 

24729035 dle předloženého znění 

Hlasy pro:  9  proti: 0   zdržel se: 0 

 

6. Smlouvu o zápůjčce s Vodohospodářskou společností Vrchlice – Maleč, a.s., se 

sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ: 28401, IČ: 46356967 

Hlasy pro:  0   proti: 7  zdržel se: 2 

 

7. Ukončují činnost všech výborů a komisí zřízených zastupitelstvem a to prvním dnem 

voleb do zastupitelstva obce  Staňkovice, kterým je 23.září 2022. Odměny všem 

předsedům i ostatním členům těchto výborů a komisí budou shodně za měsíc září 

2022 alikvotně kráceny. 

Hlasy pro:  9   proti: 0   zdržel se: 0 

 

Zastupitelé obce Staňkovice berou na vědomí:                   
 
8. Činnost obecního úřadu za období od  22.06.2022 do 21.09.2022 

 
Za zastupitelstvo ověřili:  Ing. Jiří Kmoch, Ph.D.  Josef Rettig 
 
 
 František Makal                
místostarosta obce                                                                              starosta obce 
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