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Obecní úřad Štíhlice
Zápis č.3 /2014
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 5. 2. 2014
Přítomni: Rychta, Ing. Blaha, Čermáková, Kučák, Strnad, Susová, Ing. Světlý
Program jednání:
1. Klub občanů Štíhlic
2. Rozšíření kontejnerů na papír
3. Dluhy občanů na poplatcích za r. 2013, vč. předchozích let
4. Životní jubilea a narození dětí u občanů trvale bydlících v obci
5. Různé
Ad. 1. Na výzvu obce se na funkci správce objektu čp. 44 ve vlastnictví obce zatím nikdo nepřihlásil.
Ještě počkáme zda si to někdo nerozmyslí a budeme iniciativně shánět sami.
Ad. 2. Návrh na rozšíření počtu kontejnerů na papír jsme zatím neschválili. Počkáme jaká bude potřeba v
dalších měsících.
Ad. 3. Paní Kopačová má dluh na spotřebované elektrické energii ve výši 17 694,- Kč.
Smlouvu na provozování Klubu občanů Štíhlic měla od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2011. Na
nájemném měla platit v r. 2008 měsíčně 300,- Kč, od l.l. 2009 určen nájem 1 000,- Kč měsíčně.
Současně měla platit spotřebovanou energii. Za rok 2010 byla ČEZ vystavena faktura na částku
20 976,- pro nefungování el. hodin (odhadem) a tuto částku, (protože neplatila žádné zálohy), měla
paní Kopačová splácet. K datu 31.8.2011 měla pí Kopačová dluh na nájemném 5 000,- Kč a na
spotřebované elektřině částku 37 546,- Kč. K datu ukončení nájemní smlouvy byl s paní Kopačovou
podepsán splátkový kalendář. Spláceno pravidelně nebylo. Část dluhu byla po výzvách a urgencích
zaplacena. Stále ještě nebyla zaplacena částka 17 694,- Kč za spotřebovanou el. energii.
Paní Kopačová bude ještě jednou písemně vyzvána a nebude-li zaplaceno, bude věc předána
právníkovi k řešení soudní cestou.
Pan Jan Douda, majitel chaty na Holáku, která je na obecním pozemku a za níž musí uživatel platit
nájemné, je notorický dlužník. Nájemné za běžný rok, které má platit do 31. 3. nikdy nebylo
zaplaceno v termínu. Po úsilí vynaloženém zastupitelstvem nakonec zaplatí, ale většinou až v
dalším roce. V současné době není zaplacen nájem za předchozí rok.
Usnesení č. 5/2014 panu Janu Doudovi bude dána výpověďz nájemní smlouvy k 31. 12. 2014.
Souhlas všichni přítomní tj. 7 hlasů.
Zajistí: místostarostka
Ad. 4. Zastupitelstvo se zabývalo problémem životních jubilejí. Ačkoliv podle zvyklostí předchozích
zastupitelstev, zástupci obce po předchozí dohodě s jubilanty, tyto navštěvují s dárkem, není tato
oblast nijak upravena usnesením zastupitelstva. Totéž se týká narození dětí občanům trvale hlášeným
v obci. Bylo proto přijato následující
Usnesení č. 6/2014 Zástupci zastupitelstva budou za obec gratulovat k dosažení 60 let věku a
poté po 5 dalších letech (tj. k dosažení 65, 70, 75 atd. let věku) u občanů trvale bydlících v obci.
K dosažení životního jubilea bude obec poskytovat balíček v hodnotě 300,- Kč
K narození dítěte bude rodičům trvale bydlícím v obci předána částka 1 000,- Kč, kytice pro
matku a hračka pro dítě.
Souhlas všichni přítomní, tj. 7 hlasů
Zajistí: kulturní komise
Kulturní komise zajistí „Vítání nových občánků“ za poslední období (cca 3 roky) v březnu - dubnu
letošního roku.
Ad. 5. Různé
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Přišel opětně požadavek z Regionu Pošembeří, o.p.s.na souhlas obce se zařazením svého správního
území do územní působnosti MAS Region Pošembeří na období let 2014-2020. S odkazem na usnesení
č. 29/2013 , zápis č. 14/2013 z 10. 7. 2013 a usnesení č. 40/2013, zápis č. 20/2013 z 18. 9. 2013, kterými
zastupitelstvo odsouhlasilo své rozhodnutí, že se naše správní území nestane součástí MAS Region
Pošembeří, bylo pouze dohodnuto, že vedení této společnosti bude písemně informováno.
Na základě sdělení Vodos s.r.o., jako správce obecního vodovodu, bylo konstatováno, že u nově
realizovaných přípojek vodovodu budou původní náklady na vodoměr (1 500,- Kč) povýšeny o náklady na
„navrtávací pas“. Jejich výše nám zatím není ještě známa.
Štíhlice : 6. 2. 2014
Zapsala: Čermáková
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno: 6. 2. 2013
Sejmuto:
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Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 4/2014
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne:19. 2. 2014
Přítomni: Rychta, Ing. Blaha, Čermáková, Susová, Ing. Světlý
Omluven:Kučák, Strnad
Program jednání:
1. Řešení situace na komunikaci II/113
2. Žádost OÚ Kozojedy
3. Různé
Ad. 1. Starosta seznámil přítomné s výzvou starostky Tismic Ing. Zdražilové o vyjádření zstupitelstva k
dalšímu řešení situace na komunikaci II/113 (Mukařov-Český Brod).
Uvažované varianty pro provoz nákladních automobilů jsou:
a) zachovat stávající stav
b) omezení pro nákl. automobily bude ve směru Mukařov – Český Brod
c)omezení pro nákl. automobily bude ve směru Český Brod – Mukařov.
Po diskusi v zastupitelstvu, jsme se dohodli, že ponechání současného stavu by se nevyplatilo v době, kdy
bude v lese mezi Tehovem a Říčany opraven mostek a začnou po něm kamiony jezdit.bez omezení. Proto
se zastupitelstvo přiklonilo k variantě b), tj. omezení nákladní dopravy ve směru Mukařov – Český Brod
(protože v tomto úseku jezdí velké nákladní vozy nepřiměřenou rychlostí (z kopce) a tím ohrožují občany v
obci). Když pojedou ve směru od Českého Brodu, přes můstek mezi Doubravčicemi a Štíhlicemi se zbrzdí
a do kopce pojedou pomaleji. Proto bylo přijato
Usnesení č. 7/2014 Zastupitelstvo obce upřednostnilo ve věci řešení provozu na komunikaci II/113
možnost dle bodu b), tj. omezení pro nákl. automobily ve směru Mukařov – Český Brod.
Souhlas všichni přítomní, tj. 5 hlasů
Zprávu pro Ing. Zadražilovou zpracuje: Čermáková
Termín:ihned
Ad. 2. Místostarostka informovala, že od Obecního úřadu Kozojedy došla dne 10. 2. 2014 žádost o
příspěvek na neinvestiční náklady mateřské škole Kozojedy, kde máme umístěny dvě děti.
Zastupitelstvo po diskusi přijalo následující
Usnesení č. 8/2014 Zastupitelstvo poskytne MŠ Kozojedy sponzorský dar ve výši 10 000,- Kč
Souhlas: všichni přítomní, tj. 5 hlasů
Proplatí účetní pí. Strnadová
Ad. 3. Různé
Oznamujeme občanům, že do obce bude opět zajíždět auto (žluté) od firmy Family Frost s mraženým
zbožím, a to 1 x za 14 dní (v lichý týden), v době mezi 17 až 18 hodinou. První návštěva v obci bude
28. února 2014..
Štíhlice 20. 2. 2014
Zapsala: Čermáková
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno: 20.2. 2014
Sejmuto:

