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Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 5/2014
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 5. 3.2014
Přítomni: Rychta, Ing. Blaha, Čermáková, Kučák, Strnad, Susová, Ing. Světlý
Program jednání:
1. Řešení provozu Klubu občanů Štíhlic
2. Provozní řád Klubu občanů Štíhlic
3. Rozšíření osvětlení v obci
4. Ukončení nájemního vztahu k poz. p.č. 136/22 a st. 302
5. Příspěvek obce na činnost Sboru dobrovolných hasičů Štíhlice
6. Různé
Ad. 1. Na výzvu Obecního úřadu Štíhlice se, ve stanoveném termínu, na funkci správce objektu č.p. 44 ve
vlastnictví Obce Štíhlice, přihlásil dne 3. 2. 2014 pan Petr Světlý. Dne 26. 2. 2014 byl starostou a
místostarostkou proveden s uchazečem pohovor. Na základě pohovoru byl vypracován návrh dohody o
provedení práce. Zastupitelstvo obce po seznámení s návrhem přijalo následující
Usnesení č. 9/2014 Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce na činnost
správce obecního objektu čp. 44 (Klub občanů Štíhlic) s p. Petrem Světlým na dobu od 15. 3. 2014 do
31. 12. 2014.
Souhlas všichni přítomní tj. 7 hlasů
Definitivní znění smlouvy vypracuje a předá: místost.
Termín: 13.3.2014
Ad. 2. Místostarostka předložila zastupitelstvu obce Štíhlice návrh provozního řádu Klubu občanů Štíhlic,
kterým bude řešen provoz „Klubu“. Po diskusi a návrzích na úpravy zastupitelstvo přijalo následující
Usnesení č. 10/2014 Zastupitelstvo souhlasí s Provozním řádem Klubu občanů Štíhlic.
Souhlas všichni přítomní, tj. 7 hlasů
Definitivní znění provozního řádu vypracuje místost.
Termín: 12. 3. 2014
Ad. 3. Místostarostka seznámila zastupitele s návrhem projektu „Rozšíření veřejného osvětlení v obci
Štíhlice“, zpracovaným projektantem p. Petrem Havlíkem. Upozornila na to, že v lokalitě „U vodárny“
rozšířil projektant projekt o další osvětlovací těleso, proti původní dohodě s tím, že mezi posledním
stávajícím osvětlovacím tělesem a předpokládaným novým tělesem u objektu vodárny je příliš velká
vzdálenost a mezi nimi by zůstal tmavý (neosvětlený) prostor. K návrhu projektu žádal projektant
vyjádření a schválení zastupitelstva. Po diskusi zastupitelstvo přijalo následující
Usnesení č. 11/2014 Zastupitelstvo souhlasí s rozšířením počtu osvětlovacích těles v lokalitě U
vodárny o 1 těleso. V tomto smyslu souhlasí s textem vyjádření obce k návrhu projektu.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 7 hlasů
Vyjádření pro projektanta vypracuje:místost.
Termín: ihned, bude odesl.6.3.2014
Ad. 4. Místostarostka seznámila zastupitele obce, ve věci ukončení nájemního vztahu k obecním
pozemkům p.č. 36/22 a st. 302, že po prostudování příslušné části nového občanského zákoníku, tj. zák. č.
89/2012 Sb. nemusí být dávána nájemci výpověď z nájmu, ale u nájmu na dobu určitou stačí dle § 2230
odst. 1 a 2 tohoto zákona sdělit nájemci , že po 31. 12. 2014 již nebude nájemní smlouva prodloužena.
Současně seznámila zastupitele s návrhem znění sdělení o ukončení nájemního vztahu adresovaným
nájemci..
Zastupitelstvo po seznámení a po informaci účetní, že dosud nebylo zaplaceno nájemné za minulý rok a
poplatky za odpady za roky 2012 a 2013 přijalo následující
Usnesení č. 12/2014 Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním upozornění o ukončení nájmu obecních
pozemků p.č. 36/22 a st. 302 k 31. 12. 2014, s povinností včas je vyklidit a doplatit dlužné nájemné a
poplatky za odpady s tím, že tyto pozemky již současnému nájemci nebudou dále pronajaty.
Současně se ruší usnesení zastupitelstva č. 5/2014 z 5. 2. 2014 o výpovědi z nájmu.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 7 hlasů
Originál sdělení o ukončení nájmu zpracuje místost.
Termín: do 13. 3. 2014 a odešle nájemci
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Ad. 5. Zastupitelstvo se na základě upozornění pí. Susové zabývalo žádostí Sboru dobrovolných hasičů
Štíhlice o příspěvek na činnost .
Bylo přijato následující
Usnesení č. 13/2014 Zastupitelstvo přiznává Sboru dobrovolných hasičů Štíhlice příspěvek na činnost
v roce 2014 ve výši 20 000,- Kč.
Souhlas všichni přítomní, tj. 7 hlasů
Provede účetní obce
Termín: do 14. 3. 2014
Ad. 6. a) Zastupitelstvu došlo sdělení společnosti FORESTER SERVIS, s.r.o. provedení okleštění příp.
odstranění stromoví a jiných porostů na obecních pozemcích Obce Štíhlice p.č. 133/1 lesní pozemek a p.č.
137/3 orná půda. Práce budou prováděny pro ČEZ Distribuce a.s. na jeho náklady.
b) Svoz nebezpečných odpadů bude v Obci Štíhlice proveden v sobotu dne 3. 5. 2014, v 11,55 hod.
před starou hospodou.
Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou odebírat od občanů:
olověné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové
filtry. Oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a
ustalovače, drobné elektrické spotřebiče , příp. počítače apod.
Nebude se odebírat železný šrot, stavební materiály a suť a pneumatiky.
Štíhlice : 6. 3. 2014
Zapsala: Čermáková
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno:6. 3. 2014
Sejmuto:
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Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 6/2014
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 19. 3. 2014
Přítomni: Rychta, Čermáková, Kučák, Strnad, Susová,
Omluven:Ing. Blaha. Světlý
Program jednání:
1. Informace o provedeném auditu obce
2. Svolání veřejné schůze občanů Štíhlic
3. Různé
Ad. 1. V obci proběhl dne 10. 3. 2014 přezkum hospodaření obce za rok 2013 (audit) a nebyly zjištěny
chyby ani nedostatky.O výsledku informovala účetní obce paní Strnadová.
Ad. 2. Na výzvu spoluobčanů se dne 2. dubna 2014 uskuteční veřejná schůze občanů v 18,00 hod. v
Klubu občanů obce Štíhlice (u Pačmáka) k problematice pořádku v obci a příp. k dalším problémům.
Ad. 3. Různé
a) Problematika dlužníků projednána a bude řešena s pomocí JUDr. Scholze.
b) Projednána problematika přístupové cesty do chatové lokality Horka. Chataři si budou udržovat cestu
vedoucí podél potoka a na můstek (s tichým souhlasem vlastníků těchto pozemků) a žádná další přístupová
cesta nebude obcí dotována.
c) Obecní zastupitelstvo upozorňuje:
velkoobjemový odpad se uskuteční ve dnech 18. a 19. 4.2014
(kontejner bude umístěn jako obvykle naproti staré hospodě, bude přistaven 18.4.pátek po poledni a
odvezen bude 19. 4. sobota v poledne. ) Nebude prováděn sběr kovového odpadu, ten se uskuteční až
na podzim).
nebezpečný odpad – sběr se uskuteční dne 3. 5. 2014 - sobota
(na podzim prováděn nebude)
Štíhlická lávka se uskuteční 17. 5. 2014 – odpoledne – od 13,00 hod.
Štíhlice : 20. 3. 2014
Zapsala: Čermáková
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno: 20. 3. 2014
Sejmuto:

