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Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 1 /2014
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 8.1. 2014
Přítomni: Rychta,Čermáková, Kučák, Strnad, Susová, Ing. Světlý
Omluven:Ing. Blaha
Program jednání:
1. Rozpočtové opatření 4/2013
2. Různé
Ad. 1. Zastupitelstvo obce bylo účetní obce informováno o skutečnostech vedoucích ke změně rozpočtu
2013 dle skutečnosti a po tlumočení písemného vyjádení předsedy finančního výboru zastupitelstvo přijalo
následující
Usnesení č. 1/2014 Zastupitelstvo obce souhlasí s příjetím rozpočtového opatření č. 4/2014.
Souhlas všichni přítomní, tj. 6 hlasů
Ad. 2. Různé
a) Starosta informoval o jednáních starostů obcí tvořících školský obvod školy Mukařov a o průběžném
řešení problematiky zajištění školní docházky pro děti z těchto obcí.
b) Bylo konstatováno, že kupní smlouva na dům čp. 47 (původní vlastník Motlovi) byla registrována
katastrálním úřadem na manžele Tykvartovy.
c) V lednu se realizuje placení odpadů (popelnic) s tím, že ceny se nemění, jsou jako v roce 2013 a
předchozích dvou letech. Do konce ledna ASA bude ještě vyvážet na staré známky.
d) Masopust se v letošním roce uskuteční dne 15. 2. 2014.
Štíhlice : 9. 1. 2014
Zapsala: Čermáková
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno: 9. 1. 2014
Sejmuto:
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Obecní úřad Štíhlice
Zápis č.2 /2014
Ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 22.1.2014
Přítomni: Rychta, Ing. Blaha, Čermáková, Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Omluven:Susová
Program jednání:
1. Klub občanů Štíhlic
2. Různé
Ad. 1. Zastupitelstvo řešilo provoz Klubu občanů Štíhlic. Po ukončení nájmu paní Hanou Trnkovou z
důvodu nástupu do zaměstnání na trvalý, plný, úvazek, je nutno zajistit dohled nad obecním majetkem,
domem čp. 44 a základní péči, aby majetek obce nechátral.
Byl projednáván návrh starosty a místostarostky obce na uzavření dohody o provedení práce s osobou,
která bude vykonávat činnost správce objektu čp. 44 ve vlastnictví obce, tj. bude kontrolovat stav
inventáře, elektrických a instalatérských rozvodů, zajistí občasné zatemperování, větrání a úklid. Kromě
toho v případě potřeby zajistí a připraví konání akcí pořádaných obcí a dalšímí zájmovými organizacemi
(Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení) a zájmovými skupinami občanů (pro konání masopustu,
Štíhlické lávky apod.). Zajistí občasné setkání občanů dle požadavku a zájmu občanů.
Zastupitelstvo zajistí v rámci údržby objektu čp. 44 opravu střechy a příp. nutné dovybavení domu čp. 44.
Po rozsáhlé diskusi k tomuto problému a v zájmu udržení obecního majetku, domu čp. 44 v použitelném
stavu přijalo zastupitelstvo následující
Usnesení č. 2/2014 Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce s osobou,
která bude vykonávat činnost správce obecního objektu čp. 44 v rozsahu 2 hod. měsíčně.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů
Usnesení č. 3/2014 Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením opravy střechy na objektu čp. 44 v
jarních měsících letošního roku.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů
Zastupitelstvo obce vyzývá občany, kteří by měli zájem o výkon práce správce obecního objektu čp.
44 v obci, aby se do 4. 2. 2014 přihlásili na obecním úřadu Štíhlice.
Ad. 2. Různé
a) Místostarostka podala následující informaci: Dne 9.1. 2014 se dostavil na OÚ Štíhlice cestmistr p.
Kratochvíl ze SUS a sdělil, že na základě požadavku zastupitelstva obce zařadil do plánu oprav na rok
2014 komunikaci III/11311 v úseku z křižovatky s komunikací II/113 v obci, přes obec směr hřbitov, za
konec obce, kousek za vodárnu. Půjde o novou komunikaci (nikoliv lepení děr) a současně budou opraveny
(zvýšeny obrubníky ) v části od křižovatky po čp. 44. Akce by měla proběhnout ve II. pololetí roku 2014.
P. Kratochvíl bude obec informovat o tom, zda byl plán oprav schválen a upřesní termín realizace.
b) Místostarostka informovala o jednání s firmou ASA o možnosti příp. zvýšení četnosti vyvážení
kontejneru na tříděný odpad – papír. To není možné, je možné rozšířit počet nádob. Zastupitelstvo
rozhodlo, že ještě nějakou dobu počkáme, zda kapacita byla nedostatečná pouze výjimečně, nebo jde o
trvalý stav. Budeme opakovaně řešit na dalším jednání zastupitelstva.
c) Zastupitelstvo bylo informováno o jednání s dlužníkem Doudou.
d) Účetní obce předala zastupitelstvu metodické doporučení k uplatnění novely nařízení vlády č. 37/2003,
kterou se zvyšují částky stávajících měsíčních odměn zastupitelů vč. starostů a místostarostů s účinností od
1. 1. 2014. Zastupitelstvo obce po projednání přijalo následující
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Usnesení č. 4/2014 Zastupitelstvo obce ponechává odměny zastupitelů na stávající výši ve smyslu
usnesení ustavující schůze 10. 11. 2010.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů
e) Zastupitelstvo projednalo podnět, že občance trvale hlášené v obci, pí Janě Jelínkové se narodilo dítě, a
to Albert Mihola , nar. 21. 10. 2012.
Pohovorem mezi zastupiteli bylo zjištěno, že i občance Barboře Pokorné, trvale hlášené v obci se
narodilo dítě a to Petr Novotný, nar. 26. 12. 2013.
Přechodem na „registr obyvatel“ přestala obec dostávat z MěÚ Říčany přehledy o změnách v osobách
trvale hlášených, o narozených dětech a o dalších změnách v osobních údajích obyvatel. Podklady z
registru poskytují obci přehled o osobách odhlášených z trvalého pobytu v obci, ale nikoliv o přírůstku
trvale hlášených (nově narozených ) obyvatelích. Proto došlo u pí. Jany Jelínkové ke skluzu, že obec
neposkytla včas odměnu, kterou obec u příležitosti narození dětí rodičům poskytuje.
Poskytnutí odměny pí. Jelínkové Janě a pí. Pokorné Barboře zajistí účetní obce pí. Strnadová a
současně ve spolupráci s pí. Susovou zajistí předání .
f) Pan Strnad Vladimír, jako předseda kontrolního výboru, informoval o skutečnosti, že k 31. 12. 2013 byla
provedena inventura majetku obce, která proběhla bez závad.
Štíhlice : 23. 1. 2014
Zapsala: Čermáková
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno: 24. 1. 2014
Sejmuto:

