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Usnesení č. 2/2022-2026 

 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Staňkovice, které se konalo dne 21.12.2022, OÚ 
Staňkovice č.p.30, od 18:00 hodin. 
 
Zastupitelé obce Staňkovice schvalují: 
 

1. Program veřejného zasedání, zapisovatelkou Martinu Růtovou 

a ověřovatele zápisu Lucii Janglovou a Miroslava Zeminu 

Hlasy pro: 8  proti: 0   zdržel se: 0 

 

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

účetní závěrky 30.11.2022  

Hlasy pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0 

 

3. Rozpočtové opatření č.4 ke schválenému rozpočtu obce Staňkovice na rok 2022  

Hlasy pro: 8  proti: 0   zdržel se: 0 
 

4. Rozpočet obce Staňkovice na kalendářní rok 2023 dle předloženého návrhu zpracován jako 

schodkový – PŘÍJMY, VÝDAJE a FINANCOVÁNÍ schváleny dle uvedené výše v členění na 

paragrafy, jakožto závazného ukazatele, schodek bude kryt přebytkem hospodaření obce 

z minulých let. 

Hlasy pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0 
 

5. Poskytnutí příspěvků Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního 

   Posázaví, IČ: 70829462  dle smluvního ujednání na dopravní obslužnost ve výši  

45.730, - Kč za rok 2023 

Hlasy pro: 8    proti: 0   zdržel se: 0 
 

6. Poskytnutí příspěvků Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního 

   Posázaví, IČ: 70829462  dle smluvního ujednání na provoz v částce 4.690,-Kč za rok 2023 

Hlasy pro: 8    proti: 0   zdržel se: 0 
 

7. Účelovou neinvestiční dotaci mateřským školám ve výši 10.000,-Kč za každé jedno dítě 

umístěné v dané příspěvkové organizaci ke školní docházce pro školní rok 2022/ 2023 na 

základě předložení jejich písemné žádosti, se souhlasem jejich zřizovatele, po oboustranném 

podpisu veřejnoprávní smlouvy a splnění smluvních a zákonných podmínek. Souvisejícím 

jednáním, právními úkony a kontrolou plnění podmínek je pověřen za obec Staňkovice 

starosta obce. 

Hlasy pro:  8   proti: 0   zdržel se: 0 

 

8. Inventarizační komisi, členové Alena Drobková a Jiří Štěrba, předseda Jaroslav Zahradníček 

Hlasy pro:  8   proti: 0   zdržel se: 0 
 
 

9. Dodatek č.23 ke smlouvě č. 10100/002 O nakládání s komunálním odpadem ve sběrové 
oblasti území obce Staňkovice uzavřené mezi obcí Staňkovice a FCC HP,s r.o. (dříve a.s. 
Pergo) dne 1.4.2000. Souvisejícím jednáním, právními úkony a kontrolou plnění podmínek je 

pověřen za obec Staňkovice starosta obce. 

Hlasy pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0 
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10. Příkazní smlouva PS 088/22 obce Staňkovice se společností VIS – Vodohospodářsko- 
inženýrské služby, spol. s r.o., IČ:48153362 o vypracování dokumentace závěrečného 
vyhodnocení a vyúčtování projektu v souvislosti s dotací na Vodovodní přípojky 
Staňkovice. Souvisejícím jednáním, právními úkony a kontrolou plnění podmínek je pověřen 

za obec Staňkovice starosta obce. 

Hlasy pro: 8    proti: 0   zdržel se: 0 
 

11. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.609/2021 mezi Obcí Staňkovice IČ: 00236446 a společností 

Stavitelství Řehoř, s.r.o. IČ:25075543 v souvislosti se změnou ceny díla v souladu se zákonem 

č.134/2016Sb., v platném znění. Souvisejícím jednáním, právními úkony a kontrolou plnění 

podmínek je pověřen za obec Staňkovice starosta obce. 

Hlasy pro: 8   proti: 0   zdržel se: 0 

 

12. Navýšení měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce Staňkovice v maximální 

zákonem stanovené výši dle přílohy k nařízení vlády č.318/2017 Sb., ve znění dle novely 

nařízením vlády č. 415/2022 Sb. s účinností od 1.1.2023. Konkrétní výše odměn pro jednotlivé 

neuvolněné členy zastupitelstva obce Staňkovice stanovena dle znění předloženého návrhu 

k zápisu zastupitelstva, v souladu s §72 odst.3, zák.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

Hlasy pro: 7   proti: 1   zdržel se: 0 

 

Zastupitelé obce Staňkovice berou na vědomí:                   
 

 
13. Činnost obecního úřadu za období od  21.09.2022 do 21.12.2022 

14. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2022 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci 
tematického zadání Drobné vodohospodářské projekty Oblast podpory Výstavba, rozšíření, 
rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů, evidenční číslo smlouvy 
Poskytovatele: S-7227/OŽP/2022, oboustranně elektronicky podepsaná 2.12.2022, dle 
žádosti evidenční číslo ISF/DVP/047747/2022 ze dne 22. února 2022. Přijetí dotace 
schváleno zastupitelstvem, dle bodu 4, usnesení č.18/2018-2022 ze dne 21.9.2022.    

15. Znění zveřejněného Návrhu střednědobého rozpočtového výhledu rozpočtu na roky 2024 
a 2025 Svazku obcí mikroregionu Uhlířskojanovicka a středního Posázaví, vyvěšen na 
úřední desce OÚ Staňkovice od 30.11.2022 do  16.12.2022 

16. Znění zveřejněného Návrhu rozpočtu na rok 2023 Svazku obcí mikroregionu 
Uhlířskojanovicka a středního Posázaví, vyvěšen na úřední desce Obce 
Staňkovice od 30.11.2022 do  16.12.2022. 
  

 
 
 
 

 František Makal               Ing. Jiří Kmoch, Ph.D. 
místostarosta obce                                                                               starosta obce 
 
 
 
 
 
Za zastupitelstvo ověřili:  Lucie Janglová  Miroslav Zemina 


