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Obecní úřad Štíhlice
Zápis č.11 /2014
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne:11.6. 2014
Přítomni: Rychta, Kučák, Strnad, Susová, Ing. Světlý
Omluven:Ing. Blaha, Čermáková
Program jednání:
1. Kontejnerová nástavba školy Mukařov
2. Stanovení počtu zastupitelů pro příští zastupitelstvo obce
3. Pojištění obecního majetku a odpovědnosti za škodu
4. Oprava propusti na komunikaci III/11311
5. Územní plán – žádost o rozšíření
Ad. 1. Starosta informoval o obsahu materiálu, který obec obdržela od starosty obce Mukařov, ve věci
přístavby spádové základní školy Mukařov.Po projednání zastupitelstvo obce přijalo následující
Usnesení č. 21/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o spolufinancování projektu
přístavby spádové základní školy Mukařov ze dne 9. června 2014, a rovněž schvaluje Smlouvu o
spolufinancování projektu nástavby kontejnerové přístavby spádové základní školy Mukařov z
9. června 2014
Souhlas: všichni přítomní, tj. 5 hlasů
Dle čl. VII. Smlouvy o spolufinancování projektu přístavby spádové základní školy Mukařov ze dne 9. 6.
2014 bude vytvořena komise, složená ze zástupců obcí školského obvodu, tj. bude mít 8 členů a bude
dohledovým, kontrolním a koordinačním orgánem pro realizaci projektu přístavby.
Usnesení č. 22/2014 Zastupitelstvo obce schválilo do výše uvedené komise pro realizaci projektu
přístavby starostu obce p. Tomáše Rychtu.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 5 hlasů
Ad. 2. Starosta informoval přítomné, že volby do zastupitelstev obcí se dle vyhlášení prezidentem
republiky uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014.
Současné zastupitelstvo obce musí již nyní rozhodnout kolik členů bude mít příští zastupitelstvo obce.
Usnesení č. 23/2014 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že příští zastupitelstvo obce bude mít opět sedm
členů.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 5 hlasů
Zastupitelstvo obce vyzývá trvale bydlící občany naší obce, kteří mají zájem pracovat v obecním
zastupitelstvu, aby neprodleně vstoupili v kontakt se současným zastupitelstvem .Na přípravu
kandidátní listiny je již jen měsíc.
Ad. 3. Při jednání se zástupkyní České pojišťovny, pobočka Kolín,paní Hálovou, dne 21. 5. 2014 za
přítomnosti starosty a místostarostky bylo dohodnuto, že pojištění majetku obce zůstává pro další období
stejné jako v předchozím roce, stav majetku obce se nezměnil.
Pojištění odpovědnosti navrhla zástupkyně pojišťovny zvýšit z pojistné částky 5 mil. Kč za roční pojistné
2 523 Kč na pojistnou částku 10 mil. Kč při ročním pojistném 3 882 Kč. Zvýšení ročního pojistného by
bylo o 1 359 Kč.
Usnesení č. 24/2014 Zastupitelstvo obce rozhodlo částku pojistného ve věci odpovědnosti pro další
období nezvyšovat. Zůstane jako dosud pojistná částka 5 mil. Kč za roční pojistné2 523 Kč.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 5 hlasů
Informovat pí. Hálovou bude místostarostka
Ad. 4. Oprava propusti na komunikaci III/11311 (za hřbitovem).
Došla žádost od firmy, která zakázku na opravu propusti v naší obci vysoutěžila pro SÚS Říčany,
o podání zprávy jaké sítě v majetku obce jsou uloženy v místech dotčených opravou.
Starosta a místostarostka zajistí odpověď a zaslání fotokopie vytčeného uložení hlavního řadu
vodovodu v místě opravy.
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Ad. 5 Žádost Mgr. Jany Andresové, advokátky, v zastoupení p. Miloše Andrese a p. Luboše Andrese, o
zařazení jejich pozemků p.č. 463 a p.č. 464 v rámci změny územního plánu do oblasti „obytné území“
zastupitelstvo projednalo a rozhodlo s odvoláním na § 18 odst. 4, 5, 6 zákona č. 183/2006 Sb. jak uvedeno
v
Usnesení č. 25/2014 Zastupitelstvo obce rozhodlo, s odvoláním na § 18 odst. 4,5,6 zákona č. 183/2006
Sb. (ochrana krajiny a nezastavitelného území), že pozemky p.č. 463 a p.č. 464 do změny územního
plánu v nejbližším období nezařadí jako pozemky v „obytném území“
Souhlas všichni přítomní, tj. 5 hlasů
Odpověď žadatelce vypracuje Čermáková.
Štíhlice : 17. 6. 2014
Zapsala: Čermáková ve spolupráci se starostou
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno: 17. 6. 2014
Sejmuto:
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Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 12/2014
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 25. 6. 2014
Přítomni: Rychta, Ing. Blaha, Čermáková, Kučák, Strnad, Susová,
Omluven: Ing. Světlý
Program jednání:
1. Volby do zastupitelstva
2. Prodej části poecního pozemku p.č. 133/17
3. Žádost firmy Biowa v zast. manželů Povýšilových45
4. Různé
Ad. 1. Místostarostka upozornila zastupitele, že je nejvyšší čas zabývat se sestavením kandidátky
do voleb obecního zastupitelstva. Všichni zastupitelé, kteří s někým jednali o případném kandidování do
zastupitelstva obce, tyto uchazeče vyzvou k podepsání „prohlášení kandidáta“, které znamená definitivní
rozhodnutí o kandidování.
Ad. 2. Místostarostka informovala zastupitele, že ve smyslu „Záměru obce“ z 13. 11. 2013 o prodeji části
pozemku p.č. 133/17 novým vlastníkům pozemků ,vedených pod číslem popisným 47, předložili manželé
Tykvartovi geometrický plán, který si nechali zpracovat, o vydělení části pozemku p.č. 133/17, který je již
déle než 30 let připlocen k pozemkům, jež zakoupili. Připlocená část obecního pozemku má dle
geometrického plánu výměru 85 m2 a bude nadále vedena pod p.č. 133/32 a zbylá část, která zůstává ve
vlastnictví obce, má výměru 15m2 a bude nadále vedena pod p.č. 133/17. Nyní je nutné požádat Stavební
úřad v Kostelci n.Č.l. o vydání rozhodnutí o dělení pozemku a poté může být pozemek prodán manželům
Tykvartovým. Místostarostka s nimi při osobním jednání dne 24. 6. dohodla, že bude využito služeb
advokáta JUDr. Scholze, za jehož služby zaplatí kupující. Po této informaci přijalo zastupitelstvo
následující
Usnesení č. 26/2014 Zastupitelstvo obce souhlasí, s odvoláním na přijatý záměr z 13. 11. 2013, s
prodejem části obecního pozemku p.č. 133/17 (nyní vedeného pod p.č. 133/32) o výměře 85 m2 za
cenu 100,- Kč/m2 manželům Natalii a Janovi Tykvartovým.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů
Žádost na St. úřad Kostelec m.Č.l.zpracuje:Čermáková
Termín: ihned
Ad. 3. Zastupitelstvu došla žádost firmy Biowa, v zastoupení manželů Josefa a Jany Povýšilových, nových
vlastníků nedokončeného domu na pozemku p.č. 76/23 v lokalitě Štíhlice-západ, o vyjádření k projektové
dokumentaci na domovní ČOV. Jelikož po projednání došlo k patové situaci, protože 2 zastupitelé jsou pro,
dva zastupitelé jsou proti a dva se zdrželi, bude se projednání opakovat na příštím jednání zastupitelstva
při účasti všech zastupitelů.
Ad. 4. Různé
a) Komunikace p.č. 482/2 „Za Vondrákem“
Protože zastupitelstvo má k dispozici pouze jediný výtisk projektu na výstavbu komunikace, zajistil Ing.
Blaha další výtisk, který zaslal na počítač obce, takže je možné vytvořit další výtisky (kopie) pro další
firmy, které oslovíme.
Kontakty na další firmy, které jednotliví zastupitelé doporučili, připravíme na dalším jednání
zastupitelstva.
b) Místostarostka podala informaci, že byla opravena střecha, komín i vyměněno oplechování střechy a
okap na majetku obce, domě čp. 44 (Klub občanů Štíhlic). Opravu zajišťoval Ing. Světlý, s.r.o., Legionářů
16, Praha 8 a fakturoval včetně materiálu částku 33 900,- Kč.
c)Starosta podal informaci, že čerpadlo na vodu ze hřbitova je demontováno, provádí se na něm opravy. Je
u instalatéra.
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d)Škola Mukařov zaslala informaci pro rodiče dětí, které nebyly přijaty do 1. třídy ZŠ Mukařov (platí pro
rodiče dětí s trvalým pobytem v obcích, které spadají do školského obvodu školy Mukařov):
Dne 18.6.2014 byla dokončena hrubá stavba nástavby ZŠ Mukařov. Byly zahájeny dokončovací práce
a po kolaudaci a souhlasu krajského úřadu s navýšením počtu dětí může být dodatečný zápis dětí do 1.
třídy. O náhradním termínu zápisu do 1. třídy budou rodiče i obec informováni.
Je jisté, že budou přijaty všechny děti z obcí školského obvodu ZŠ Mukařov a od 1. září 2014 bude v
rozšířené kontejnerové přístavbě zahájena výuka.
e) Město Kostelec nad Černými lesy požádalo naši obec, dle školského zákona č. 370/2012 Sb., § 180 odst.
1, o příspěvek na výdaje na školské zařízení (výměna technologií ve školní jídelně ve výši 1 479 844,- Kč),
který byl stanoven na 1 žáka ve výši 2 239, ve výši 6 717,- Kč, protože tuto školu navštěvují tří žácí s
trvalým pobytem v naší obci. Částka bude uhrazena.
e) Obci došla informace, že se připravuje rekonstrukce nadjezdu silnice III/1132 mezi obcemi Český Brod
a Tuchoraz, přes silnici I/12. Zástupci dopravní policie a odborů dopravy bylo doporučeno vést objízdnou
trasu silnice I/12 po silnici II/113 (tj. i přes Štíhlice). Předpokládaná realizace rekonstrukce je v roce 2015.
Objízdná trasa bude v provozu pouze v době dvoudenní uzavírky silnice I/12 cca 2 až 3x (o víkendu).
f) Brigáda na výsadbu keřů okolo obecního dětského hřiště se uskuteční v sobotu 28. 6. 2014 ve 14,00
hodin na obecním hřišti.
Štíhlice :27. 6. 2014
Zapsala: Čermáková
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno: 27. 6. 2014
Sejmuto:

