Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 15/2014
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 6. 8. 2014
Přítomni: Rychta, Čermáková, Strnad, Susová, Ing. Světlý
Omluven:Ing. Blaha, Kučák
Program jednání:
1. Informace o pokračování přípravy akce Rozšíření obecního osvětlení“
2. Různé
Ad. 1- Místostarostka informovala, že konečně se vrátila podepsaná smlouva o smlouvě budoucí o věcném
břemeni, uzavřená se Správou a údržbou silnic. Tím byl získán poslední materiál k tomu, abychom mohli
požádat stavební úřad Městského úřadu v Kostelci n.Č.lesy o územní souhlas v této věci . Dnešní den
dopoledne místostarostka tuto žádost s projektem a všemi ostatními potřebnými doklady podala.
Současně starosta a místostarostka vstoupí do jednání s firmami, předmětem jejichž činnosti je realizace
podobných akcí.
Ad. 2. Různé
a) Místostarostka dále informovala, že při návštěvě stavebního úřadu v Kostelci n.Č.lesy se informovala na
vyřízení žádosti obce z 25. 6. 2014 o vydání rozhodnutí o dělení pozemku. Vedoucí stavebního úřadu
vyhověl naší žádosti o vydání rozhodnutí o dělení pozemku p.č. 133/17 a schválil tento náš záměr.
To znamená, že můžeme přistoupit k realizace prodeje části pozemku vedené nyní pod p.č. 133/32, o
rozloze 85 m2, manželům Tykvartovým.
b) Starosta informoval obecní zastupitelstvo o záplavě místního charakteru v dolní části obce a o splavení
části půdy z polí za „Jánem“ do obecního rybníka a do okolí. Byl osloven nájemce polí v k.ú. Štíhlice, v
lokalitě za „Jánem“ (p. Pačes) s tím, aby uvážil pěstování širokořádkových plodin na těchto polích.
c) Současně upozornili zastupitelé, že mostek (propust), na komunikaci III/11212, která byla opravena jen
částečně, je opět polorozpadlá. Místostarostka se spojí s p. Kratochvílem, cestmistrem SÚS.
d) Místostarostka sdělila, že se v předchozích dnech dovolala cestmistra SÚS s dotazem jak to vypadá s
rekonstrukcí komunikace III/11311. Stále není známo jak rozhodl KÚ Středočeského kraje.
e) Starosta sdělil, že byl (zejména pro účetní agendu obce) zakoupen nový počítač. Starý počítač bude k
disposici místostarostovi a nový účetní obce. Z toho důvodu navrhl zastupitelstvu, aby úplně nejstarší
počítač TRILINE, vedený pod inventárním číslem 50, a tiskárna EPSON, vedená pod invent. číslem
53, byly zlikvidovány a předánydo nebezpečného odpadu.
Usnesení č. 31/2014 Zastupitelstvo obce souhlasí s likvidací počítače TRILINE (ev.č.50) a tiskárny
EPSON (ev.č. 53).
Souhlas všichni přítomní, tj. 5 hlasů
Štíhlice 7. 8. 2014
Zapsala: Čermáková
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno:7. 8.2014
Sejmuto:

Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 16/2014
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 20. 8.2014
Přítomni: Rychta, Ing. Blaha, Čermáková, Kučák, Susová, Ing. Světlý
Omluven: Strnad
Program jednání:
1. Výběr firmy na realizaci veřejného osvětlení
2. Různé
Ad. 1. Zájem o realizaci rozšíření veřejného osvětlení v naší obci projevila firma p. Pokorného z Kozojed.
Byla dohodnuta předběžná schůzka s p. Pokorným na 20. 8. 2014.
Starosta seznámil zastupitelstvo s průběhem jednání s p. Pokorným, které se uskutečnilo za přítomnosti starosty a místostarostky obce.
P. Pokorný byl zhruba seznámen s plánovanými pracemi ve dvou lokalitách obce a s výkresem
projektanta p. Havlíka.
Obdržel od obce „Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu“, která bude zpracována v členění: základní údaje o uchazeči, výše nabídkové ceny, doba plnění, délka záruky, a
reference o obdobných realizovaných zakázkách. Nabídku podá do 31. 8. 2014.Současně obdržel
jeden výtisk projektu na tuto zakázku. Vyhotovení případné smlouvy o zhotovení díla ponechává
na obci.
Ad. 2. Různé
a) Místostarostka seznámila zastupitele o jednání s p. Kratochvílem, cestmistrem SÚS.
Byla reklamována oprava propusti na komunikaci III/11312 (na Vyžlovku) s tím, že oprava byla
provedena pouze částečně, tj. z jedné strany. Z druhé strany (ve směru od obce) byla ponechána
bez úpravy. Poslední přívalový déšť opět více narušil neopravenou stranu. P. Kratochvíl sdělil, že
je mu známo, že byla opravena z jedné strany, a to s vědomím SÚS s tím, že oprava z druhé
strany není nutná. Slíbil, že provede kontrolu a uvidí jaký je stav.
Kromě toho byl upozorněn, že komunikace III/11312 je zarostlá (stromy a keře). Porost zasahuje
až do komunikace. Bylo by třeba prořezat.
P. Kratochvíl sdělil, že situace je mu známa, ale protože jde o komunikaci malého významu a je
nutno především řešit významnější komunikace, bude proveden prořez až někdy na podzim.
Situaci s rekonstrukcí komunikace III/11311 (přes obec) zatím nemohou řešit, protože údajně
poslanecká sněmovna řeší příděl peněz pro Středočeský kraj.
b) Paní Anna Podroužková, trvale bytem Štíhlice čp. 33, žádala telefonicky p. Kučáka o upřesnění
podmínek o odhlášení syna Jana z jejího bytu v domě čp. 33. Pan Kučák ji odkázal na místostarostku.
Zjištěn konkrétní požadavek paní Podroužkové. Jde o zrušení trvalého pobytu syna Jana
v jejím bytě a přihlášení na obecní úřad. Protože, s odvoláním na § 12 odst. c) zákona č. 133/2000
Sb. v platném znění, nedošlo u syna Jana k zániku užívacího práva (na adrese Štíhlice čp. 33 se
trvale zdržuje a přijímá zde poštu“), není možno jej z úřední moci z této adresy odhlásit.
Paní Podroužková byla informována, že musí podat k soudu žádost o zrušení užívacího práva
svého syna k tomuto bytu, nebo prokázat, že se syn v trvalém bydliště dlouhodobě nezdržuje, příp.
že má vlastní domácnost (bydlení) na jiné adrese.
c) Starosta sdělil, že doporučuje zastupitelstvu obce, aby prodej obecních pozemků v lokalitě
„U Hranic – Za Vondrákem“ zadala k realizaci realitní kanceláři syna p. Karla Kučery, vlastníka
pozemku p.č. 434/2 v k.ú. Štíhlice. Zastupitelstvo souhlasilo s tím, že doba bude omezena do
31. 12. 2014 s tím, že pak bude řešit nové zastupitelstvo.
d) Místostarostka vznesla na zastupitelstvo dotaz, koho by měla oslovit, aby vykonával při volbách

do zastupitelstva obce funkci zapisovatele okrskové volební komise a člena volební komise.
Zapisovatele je ochotna vykonávat sl. Vendula Strnadová. Na člena komise zkusíme oslovit
sl. Veroniku Budskou.
e) Na dotaz, jakým způsobem bude realizován záhon v objektu vodárny, na který máme keře a kůru
starosta sdělil, že realizaci zajistí.
Štíhlice : 21. 8. 2014
Zapsala: Čermáková
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno:21. 8. 2014
Sejmuto:

