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Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 9/2014
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne:14. 5.2014
Přítomni: Rychta, Čermáková, Kučák, Strnad, Susová, Ing. Světlý
Omluven: Ing. Blaha
Program jednání:
1. Žádost ČEZ Distribuce zast. AZ Elektrostav o vyjádření ke stavbě
2. Úprava dětského hřiště
3. Komunikace Za Vondrákem
4. Volby do obecních zastupitelstev
5. Různé
Ad. 1. Pí. Čermáková informovala zastupitele o tom, že se jedná o vybudování nové poj. skříně pro
pozemky p.č. 95/5 a p.č. 874 (vlastníka p. Zábranského Vladimíra). Při tom je nutno uložit zemní kabel NN
do části obecního pozemku p.č. 790 (cesta na Holák). Ve zmiňovaném úseku pozemku p.č. 790 není
uloženo žádné zařízení ve vlastnictví obce. ČEZ Distribuce nabízí za uzavření smlouvy o věcném břemeni
částku 1 000,- Kč. Doporučeno zastupitelstvu se stavbou, smlouvou o smlouvě budoucí i částkou za věcné
břemeno vyslovit souhlas. Po diskusi bylo přijato následující
Usnesení č. 17/2014 Zastupitelstvo obce nemá námitek proti realizaci stavby „Štíhlice-kNN-č.p.
103/5“, souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni – uložení zemního
kabelu NN do části obecního pozemku p.č. 790 a souhlasí s částkou 1 000,- Kč, jako odškodnění za
uložení kabelu do pozemku obce.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů
Odpověď žadateli zpracuje: Čermáková
V termínu: ihned
Ad. 2. Starosta seznámil přítomné se záměrem úpravy dětského hřiště. Na návrh občanů bude okolo
dětského hřiště vysazen „živý plot“, jako trvalé ohraničení pozemku hřiště, který bude výhledově udržován
ve výši cca 1,5 m. Po upřesnění druhů keřů, které by bylo vhodné na tento záměr použít, bude přistoupeno
k realizaci.
Ad. 3. Komunikace „Za Vondrákem“.
Na příští schůzi zastupitelů starosta předloží zastupitelstvu návrh, které firmy budou osloveny a vyzvány k
podání nabídky. Vyzvané firmy včetně znění výzvy budou po odsouhlasení zastupitelstvem, zveřejněny na
úřední desce listinné i elektronické
Ad. 4. Pí. Čermáková upozornila, že problém volby nového zastupitelstva obce již nastal. Ministerstvo
vnitra již uveřejnilo na webových stránkách Ministerstva vnitra informace k podávání kandidátních listin a
dalším problémům s tím souvisejícím.
Zastupitelstvo obce se zatím předběžně problémem zabývalo. Je nutné získat nové občany ,jako kandidáty
do nového zastupitelstva, kteří by byli ochotni aktivně pracovat v zastupitelstvu (na funkcích místostarosty,
předsedy finančního výboru apod. ) a podílet se na řešení problémů obce.
Zastupitelstvo obce proto vyzývá občany, kteří mají zájem pracovat v novém zastupitelstvu obce,
aby se přihlásili v nejbližší době osobně na Obecním úřadu Štíhlice.
Ad. 5 Různé
a) Informaci o rozšíření veřejného osvětlení podala pí Čermáková
Dle kopie meilové korespondence mezi elektroprojektantem a zástupcem SÚS smlouva o smlouvě
budoucí o věcném břemeni nebude dříve jak v červenci. Uzavřením této smlouvy je podmíněno vydání
územního rozhodnutí stavebním úřadem v Kostelci n.Č.l. Problém je popsán na webových stránkách KSUS
v oddílu „aktuality“.
b) Oprava „Klubu občanů Štíhlic“ (střecha a schody) bude realizována jakmile nastane stálejší počasí (cca
červen).
c)Oprava čerpacího zařízení u studny před čp. 4 a na obecním hřbitově bude zadána p. Fialovi.
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d)Lípy u Jána budou prořezány jakmile to počasí dovolí.
e) Oprava komunikace II/113. Po dohodě mezi SÚS a správcem vodovodní sítě obce budou ještě
provedeny opravy okolo „pokliček přípojek“.
f) Ve věci rekonstrukce komunikace III/11311 (přes obec) došlo sdělení Krajského úřadu Středočeského
kraje s tím, že vyhledávají zdroje financování ve vlastních financích Středočeského kraje tak i
nadnárodních zdrojích. Dle sdělení pracovníka SÚS lze očekávat rozhodnutí krajského úřadu někdy
koncem června.
g) Starosta obce informoval zastupitele o uskutečnění akce „Vítání nových občánků obce“, tj. dětí trvale
bydlících občanů obce narozených v letech 2011 až 05/2014 (Budský Miroslav, Mihola Albert /matka
Jelínková Jana/, Novotný Petr /matka Pokorná Bára/ a Kučák Michal). Rodiče a další příbuzné dětí přivítal
svým osobním projevem starosta obce p. Tomáš Rychta za přítomnosti předsedkyně a členky kulturněsociální komise pí. Susové a pí. Strnadové a přítomnosti kronikářky obce pí. Hrdličkové.
Štíhlice: 15. 5. 2014
Zapsala: Čermáková
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno:15. 5. 2014
Sejmuto:
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Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 10/2014
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne:28. 5. 2014
Přítomni: Rychta, Ing. Blaha, Čermáková, Kučák, Strnad, Susová, Ing. Světlý
Program jednání:
1. Úprava hřiště
2. Oprava střechy Klubu občanů Štíhlic
3. Cesta Holák
4. Pošembeří
5. Různé
Ad. 1. Úprava dětského hřiště
Na základě přeběžné dohody o optickém oddělení dětského hřiště od ostatního prostoru obecního
pozemku výsadbou živého plotu p. Čermáková infomovala, že po přeměření hřiště obvod hřiště činí 2 x (14 m+
16 m) minus 2 m vchod. P. Čermáková navrhuje vysadit živý plot na dvou stranách tj. strana k bytovkám a čelní
strana (s vchodem). Zadní strana sousedí se zahradou, která je mezi hřištěm a zahradou zarostlá stromy a keři.
Strana k poli je oddělená terénní úpravou a jehličnany.Při potřebě 3 sazenic na 1 metr by bylo potřeba 81
sazenic.
Po diskusi bylo dohodnuto, že bude osazena i strana k poli. Protože zbytky palisádového plotu budou
zlikvidovány až po ujmutí sazenic a dosažení přiměřené výšky, bylo rozhodnuto, že bude nakoupeno 200
sazenic, protože výsadba bude prováděna zevně plotu, a zbylé sazenice budou použity i jinde v obci. Sazenice
zajistí pí Strnadová (cena za sazenici 18,- Kč, možná při množstevní slevě 13,- Kč).
Výsadba keřů bude provedena brigádně v sobotu 28. 6. 2014.
Ad. 2. Oprava střechy Klubu občanů Štíhlic
Ing. Světlý, který se tohoto úkolu ujal, předložil zastupitelstvu nabídku 3 variant opravy v cenách , 25
100,- Kč. 33 900,- Kč a 43 000,- Kč. Byla odsouhlasena nabídka za 33 900,- Kč, která zahrnuje opravu komína,
položení kvalitní lepenky a nové klempířské práce v ceně 33 900,- Kč (materiál včetně práce). Po výběru
varianty a po upřesnění Ing. Světlým bylo přijato
Usnesení č. 18/2014 Zastupitelstvo obce souhlasí s vyplacením částky 34 000,- Kč za opravu střechy a
komína vč. klempířských prací na obecním objektu čp. 44. Klub občanů Štíhlic.
Ad. 3. Cesta Holák.
Pí. Čermáková informovala, že chataři z Holáku již začali provádět úpravy na komunikaci p.č. 890.
Srazili mez po levé straně komunikace s tím, že při dešti bude voda odcházet z komunikace a nyní hodlají
zpevnit povrch. Pan starosta sdělil, že při osobním jednání se šerifem chatové osady již upozornil, že vzhledem k
tomu, že pozemky na Holáku jsou již v osobním vlastnictví a příjem obce z pronájmu v současné době činí cca 4
000,- Kč, bude nadále příspěvek na cestu činit 4 000,- Kč ročně
Po diskusi bylo přijato následující
Usnesení č. 19/2014 Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby z obecních prostředků byla vyplacena částka 4
000,- Kč, jako příspěvek na opravu cesty do chatové osady Holák.
Souhlas všichni přítomní tj. 7 hlasů
Vyplatí : účetní obce
Ad. 4. Na schůzi zastupitelstva se dostavil Mgr. Miloslav Oliva, ředitel Regionu Pošembeří o.p.s.,a opětovně
požádal o vyjádření souhlasu se zařazením našeho správního území do územní působnosti MAS Region
Pošembeří na období let 2014-2029. Prohlásil, že obec nebude mít povinnost přispívat této organizaci na činnost,
ale bude moci žádat o finanční prostředky v rámci Strategie místního rozvoje MAS na období 2014 – 2020. Po
vysvětlení zastupitelstvo po diskusi přehodnotilo své rozhodnutí, a přijalo následující
Usnesení č. 20/2014 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje zařazení svého správního území do územní
působnosti MAS Region Pošembeří na období let 2014-2020.
Souhlas: všichni přítomní tj. 7 hlasů
Ad. 5 různé
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a) Pí Čermáková informovala, že voleb do Evropského parlamentu se v naší obci zúčastnilo celkem 38
voličů.
b) Pí Čermáková informovala o jednání s p. Karáskem, pracovníkem zvláštního stavebního úřadu MěÚ v
Říčanech, ve věci stavebního povolení na výstavbu komunikace p.č. 482/2 a jeho realizace. Zápis z jednání je
založen v materiálech.
c) Pí Čermáková informovala o své účasti (jako zástupce věřitele) na jednání Krajského soudu Středočeského
kraje v Praze ve věci insolvence naší dlužnice. Bylo konstatováno, že přihláška obce do insolvenčního řízení
byla přijata. Protokol o přezkumném jednání a protokol o schůzi věřitelů je založen ve spise.
d) Starosta informoval, že dal souhlas k rozdělení pozemku pí Žáčkové p.č. 142/7 na dvě části, oddělený
pozemek bude pod p.č. 142/10.
Upozornění:
Dne 7. 6. 2014 se uskuteční sběr obnošeného šatstva, bytového textilu, nádobí apod., jako v předchozích
letech, pro charitu, od 14 do 17 hodin na Obecním ´řadu Štíhlice.
Na den 28. 6. 2014 (jak uvedeno v textu zápisu) chystáme brigádu na výsadbu keřů na dětském hřišti a po
obci. Hodina bude ještě upřesněna.
Štíhlice :
Zapsala: Čermáková
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno:29. 5. 2014
Sejmuto:

