Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 17/2014
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne:3. 9. 2014
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Strnad,
Omluven:Ing. Blaha, Kučák, Ing. Světlý
Program jednání:
1. Volby – veřejná schůze
2. Návrh smlouvy o provedení stavby rozšíření veřejného osvětlení v obci Štíhlice
3. Vodos s.r.o. -technické zhodnocení provozování vodohospodářského majetku a plán
investic
4. Různé
Ad. 1. Starosta a místostarostka navrhují uskutečnění veřejné schůze k seznámení občanů s kandidátkou
do nového zastupitelstva, zejména s nově kandidujícími občany, kteří dosud v zastupitelstvu nepracovali. Navrhují termín 17. září v 18.00 hodin v Klubu občanů Štíhlic.
Usnesení č. 32 Zastupitelé po projednání vyslovili souhlas s uspořádáním veřejné schůze
k seznámení občanů obce s občany kandidujícími do nového zastupitelstva, zejména s těmi,
kteří kandidují poprvé.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 4 hlasy
Ad. 2. Starosta seznámil přítomné s nabídkovou cenou předanou p. Jaroslavem Pokorným, který má zájem
tuto akci realizovat. Tato cena neobsahuje zemní práce, protože na ně nemá p. Pokorný techniku.
To zajistí obec.
Místostarostka seznámila přítomné s přehledem cen za materiál a práci vč. dalších výdajů, jako jsou
správní poplatky, poplatek za projekt, poplatek za archeologický dohled a s odhadem ceny za zemní
práce. Přesto proti původnímu odhadu, provedenému p. Sommerem, obec nějaké prostředky ušetří.
Dále místostarostka seznámila přítomné s návrhem smlouvy o provedení díla, kerý vypracovala a
požádala o příp připomínky.
Protože připomínky nebyly, bude smlouva projednána s p. Pokorným.
Poté bude konečné znění smlouvy předloženo zastupitelstvu ke schválení.
Místostarostka dále seznámila zastupitele s tím, že organizace, které se vyjadřovaly k projektu a
které podmínily souhlas se stavbou dalšími podmínkami, kontaktovala telefonicky a potom
i písemně (archeologický dohled, dopravní inspektorát, dopravní odbor MěÚ Říčany. KSÚS,
Vodos s.r.o.).
Ad. 3. Vodos Kolín, s r.o. zaslal zastupitelstvu obce „Technické zhodnocení provozování hospodářského
majetku a plán investic“. Hodnoceným obdobím byl rok 2013. Vodos zmínil veškeré práce, které
na tomto majetku obce realizoval. Konstatoval, že oprávněné stížnosti občanů nebyly žádné.
Doporučil zastupitelstvu, vzhledem k tomu, že se jedná o nové vodohospodářské zařízení, pouze
umístit havarijní čidlo do armaturní komory s dálkovým přenosem na pohotovostní službu provozovatele, a to v hodnotě 10 000,- Kč.
Usnesení č. 33/2014 Zastupitelstvo souhlasí se zprávou o Technickém zhodnocení provozování
vodohospodářského majetku obce i s navrženým plánem investic.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 4 hlasy
Ad. 4. Různé
a) Na jednání zastupitelstva se dostavil p. Václav Kukač (majitel pozemku p.č. 482/6) s partnerkou
a sdělil, že rodinný dům, který na tomto pozemku postavil, má před dokončením a měl by na jaře
příštího roku kolaudovat.Rád by se přihlásil i s rodinou k trvalému pobytu ve Štíhlicích, aby
nemusel hradit náklady za byt v Praze, ve kterém má dosud trvalé bydliště, a žádal zastupitelstvo
o součinnost, aby mohl tento svůj záměr realizovat.
Starosta jej informoval o skutečnosti, že jsme již chtěli realizovat záměr budování komunikace

v této lokalitě (U hranic – Za Vondrákem), ale finančně nás zaskočila nutnost řešit další rozšíření základní školy v Mukařově, která byla v situaci, že nemohla přijmout všechny žáky, kteří
se zúčastnili zápisu do 1. třídy. Řešením bylo další rozšíření kontejnerového řešení školy, za
které naše obec zaplatila 200 tis. Kč a kromě toho dostala obec Mukařov dotaci na zděné rozšíření základní školy, které se začíná realizovat, a za které zaplatíme dalších nejméně 200 tis. Kč.
Projednáme a pokusíme se vyjednat, jestli by výstavba komunikace mohla být realizována etapově, to znamená, že bychom nejprve vybudovali chodníky a po jejich vybudování by snad
mohla být kolaudace zde postavených domů možná a vlastníci by se mohli přihlásit k trvalému
pobytu. O výsledku bude pan Kukač informován.
b) Zastupitelstvo obdrželo projekt rodinného domu, který bude postaven na p.č. 142/10 (který byl
vyčleněn z pozemku p.č. 142/7.) Stavebníkem je Alenka Žáčková, Štíhlice čp. 74.
c) Bylo rozhodnuto že bude změněno umístění kontejnerů na tříděný odpad, které budou umístěny
v bývalé zastávce autobusu na komunikaci III/11311 (naproti Klubu občanů Štíhlic).
Štíhlice :4. 9. 2014
Zapsala: Čermáková
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno:4. 9. 2014
Sejmuto:

1
Obecní úřad Štíhlice
Zápis č.18 /2014
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 17. 9. 2014
Přítomni: Rychta, Ing. Blaha, Čermáková, Kučák, Susová, Strnad, Ing. Světlý
Program jednání:
1. Zpráva o zajištění akce Rozšíření veřejného osvětlení v obci Štíhlice
2. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Jaroslav Pokorný elektrikářské práce
a firmou Pavel Krutský zemní práce
3. Konání veřejné schůze
Ad. 1. Místostarostka informovala zastupitele o připravenosti akce Rozšíření veřejného osvětlení
v obci Štíhlice“. Všechno je zajištěno, zemní práce v lokalitě K Vodárně začnou v pondělí.
22. 9. 2014. Je přizván archeolog a pracovnice firmy Vodos.
Ad. 2. Místostarostka seznámila zastupitele se zněním smluv o dílo na odborné elektrikářské práce
s firmou Jaroslav Pokorný a na zemní práce s firmou Pavel Krutský. Proti původnímu odhadu
projektanta dojde k úspoře nutně vynaložených prostředků o cca 50 tis. Kč.
Usnesení č. 34 Zastupitelé po seznámení souhlasí s uzavřením smluv o dílo s firmou
Jaroslav Pokorný – elektrikářské práce a s firmou Pavel Krutský – zemní práce na
realizaci díla „Rozšíření veřejného osvětlení v obci Štíhlice“.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 7 hlasů
součinnost za obec zajistí:místostarostka
Ad. 3. Po jednání zastupitelstva se uskutečnila veřejná schůze občanů Štíhlic k seznámení občanů
s kandidátkou do voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 10. a 11. 10. 2014.
Zápis z veřejné schůze bude vyhotoven zvlášť.
Štíhlice : 18. 9. 2014
Zapsala: Čermáková
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno:18. 9. 20142014
Sejmuto:

Obecní úřad Štíhlice
Zápis č.19/2014
z veřejné schůze konané dne: 17. 9. 2014
Přítomni: starosta obce p. Tomáš Rychta a zastupitelé Ing. Blaha, Čermáková, Kučák, Susová, Strnad, Ing. Světlý
Kandidáti do voleb příštího zastupitelstva, tj. všichni stávající zastupitelé kromě Ing. Blahy a dále noví kandidáti:
Budská Barbora, Blahová Lucie, Jevočinová Kamila, Kubíčková Jana a Synek Jaroslav
Přítomni občané Štíhlic dle prezenční listiny v počtu 12 osob, možná i o něco více , pokud se někdo
nepodepsal. Zřetelně nižší účast než na veřejné schůzi konané dne 2. dubna 2014.
Program jednání: Představení kandidátů do zastupitelstva obce Štíhlice pro volby do zastupitelstva
konané ve dnech 10. a 11. října 2014
Veřejnou schůzi zahájil starosta obce p. Tomáš Rychta. Zrekapituloval činnost zastupitelstva za půl roku od
konání poslední veřejné schůze, zejména po kritice na minulé veřejné schůzi, kde bylo zastupitelstvo napadeno, že
zdevastovalo dětské hřiště, sdělil, že všechna zařízení na hřišti byla opravena, proveden nátěr. Formou brigády
občanů, zejména těch, kteří pochopili jak těžký je boj s nepořádkem a nekázní některých občanů, se uskutečnila
brigáda, nejen na obnovení pořádku v obci, ale na opakované brigádě byla provedena výsadba okrasných keřů ve
dvou řadách okolo hřiště s tím, že až povyrostou budouodstraněny zbytky oplocení.
Poznámka zastupitelstva – mimo schůzi: Dětské hřiště bylo vybudováno v roce 2006 úsilím zastupitelky paní
Kateřiny Susové. Úsilí minulého zastupitelstva o údržbu tohoto majetku bylo nulové.
Zastupitelstvo poskytlo okrasné keře pro výsadbu okolo pomníku padlých panu Synkovi.
Dále starosta obce představil občanům kandidátku do voleb nového zastupitelstva, jejíž návrh potvrzený
Městským úřadem v Kostelci n.Č.l., který provedl losování kandidátů a přidělení pořadových čísel, dal kolovat mezi
přítomné občany.
Poté vyzval nové kandidáty, aby se občanům představili:
sl. Barbora Budská si připravila následující volební program:
Obnovila by vydávání Štíhlických listů
Zaměřila by se na zvelebování obce, tj.
přebudovala by chodníky v obci
vybudovala cyklostezky
zaměstnala by pracovníka udržujícího pořádek v obci
vybudovala by přechod na komunikaci II/113
p.Jaroslav Synek sdělil, že má podobné záměry
pořádek na hřbitově, zejména skládka odpadu, dal by tam nádoby na tříděný odpad
původní skládka „skála“ : zabezpečil by, aby se tam nevozil odpad
snížil by výdaje na mzdy zastupitelů o 25 %.
K tomu byla poznámka z řad občanů, a to p. Hrdlička sdělil, že šetřili na vodovod tak, že se jim nevyplácela mzda,
nebo pouze její část a tím ušetřili.
Na to reagovala účetní obce pí. Strnadová, že v jejich prvním volebním období (1998 – 2002) měli příjem nižší,
podle tehdejších právních předpisù, a zdùraznila, že v dalších obdobích se jim plat zvyšoval a stoprocentně za
poslední volební období, ( tj. 2006 – 2010) měli plat ve stejné výši jako současné zastupitelstvo a k tomu obdržel p.
Hrdlička po odchodu z funkce starosty odstupné ve výši
50 tisíc Kč., tj. pětinásobek měsíčního platu, a to v
době, kdy již funkci starosty nevykonával.
P. Rychta sdělil, že kromě toho bývalý starosta a místostarosta pravidelně čerpali náhrady za dopravu vlastními auty
za účelem příp. jednání mimo obec. Současný starosta a místostarostka žádné náhrady na dopravu neuplatňují,
přestože vzhledem k výstabě vodovodu, četnosti organizace voleb do různých státníchorgánů, přípravy akce
„rozšíření veřejného osvětlení“, konzultací ve věci přípravy výstavby komunikace v lokalitě U Hranic, přístavby
školy v Mukařově, byla tato jednání častá. Kromě toho např. při nutnosti dovybavení Klubu občanů Štíhlic z důvodu,
že při nízkém odběru již pivovar provozovnu zařízením nevybavuje, starosta a místostarostka zajistili finančně ze
svých platů pořízení „pípy“ do tohoto zařízení apod. Mimo schůzi: účetní obce pí. Strnadová upesňuje podle
mzdových dokladů, že odstupné p. Hrdličky činilo 54 000,- Kč hrubého.
Na to byla diskuse přesměrována na jiné problémy. Občané vytkli zastupitelstvu, že neprořezává
lípy v obci, a u komunikace II/113 by bylo třeba i nějakou porazit a vysadit jinou. Tímto problémem se

zabývalo již předchozí zastupitelstvo.(poznámka souč. zastupitelstva – mimo schůzi – že rovněž bez výsledku).
Problémy jsou ve váznoucí spolupráci s odpovědným pracovníkem životního postředí v Říčanech a skutečnosti, že se
jedná o “národní strom” obzvláště chráněný.
sl. Jevočinová Kamila se představila , uvedla své osobní údaje a sdělila přítomným, že se připojuje k záměrům,
které uvedla sl. Barbora Budská
pí. Lucie Blahová se představila, uvedla také své osobní údaje a připojila se ke sl. Budské
pí. Jana Kubíčková uvedla pouze své osobní údaje a dále sdělila, že tomu, co se na veřejné schůzi děje, vůbec
nerozumí. (Poznámka stávajícího zastupitelstva mimo schůzi, že paní Kubíčková asi nebyla na minulé veřejné
schůzi, takže jí chování některých občanů obce zaskočilo).
p. Kučák Jozef uvedl své osobní údaje, uvedl svou zanedbatelnou měsíční odměnu
p. Strnad Vladimír uvedl své osobní údaje, svou zanedbatelnou měsíční odměnu.
pí. Susová Kateřina uvedla své osobní údaje, vyjádřila se k činnosti, kterou v zastupitelstvu vykonává,
vyjádřila se k problematice hřiště
Ing. Světlý Jiři se pouze představil (vyjádření zastupitelstva mimo schůzi – povaha Ing. Světlého se
neslučuje s předvedenými žabomyšími spory a tudíž asi neměl chuť se do diskuse zapojit)
pí Čermáková Marcela neuvedla své osobní údaje, ale sdělila přítomným, že již odmítala znovu
kandidovat a tím spíše nechce dále vykonávat funkci místostarosty, jak vzhledem k věku,
tak vzhledem k tomu, že je za ty 4 roky již dost unavená. Byla současným zastupitelstvem
přesvědčena aby kandidovala a jako řadový člen zastupitelstva pomohla a poradila novému
místostarostovi (ce) se zapracováním do funkce (samozřejmě pouze s jejich souhlasem Souhlas
vyslovila jako poslední z kandidátů a paradoxem je, že při losování jednotlivých kandidátek
(co osoba, to kandidátka) obdržela číslo 1.
Reakce pana Jelínka: co se stane, když bude mezi kandidáty rovnost hlasů
Reagovala pí Strnadová, která přijímala přihlášky občanů, kteří projevili zájem pracovat
v zastupitelstvu, sestavila kandidátky a předala je MěÚ Kostelec n.Č.lesy. Tento problém ji nenapadl.
Pí Čermáková uvedla, že je ochotna se vzdát kandidatury, pokud by dostala hlasy, a pokud to
prováděcí předpisy k zákonu dovolí.
Vyjádření zastupitelstva (mimo schůzi) : budou jistě další prováděcí předpisy a metodika k volbám, které
budou tuto situaci řešit. Až zjistíme další informace budeme informovat občany.
pí. Čermáková se vyjádřila k činnosti zastupitelstva ve věci komunikací v obci, což bylo předmětem
kritiky na minulé veřejné schůzi (kritika p. Synek , přechod pro chodce p. Hrdlička)
Zastupitelstvo opakovaně projednávalo stav propusti na komunikaci III/11312 (na Vyžlovku), který byl
SÚS na základě našeho podání opraven, nebylo u něj opraveno vyústění na soukromé pozemky občanů Št.
pod propustí směrem k obci.
V sále velký hluk, nikoho to nezajímá, přestože byla opětovná kritika. Po zklidnění přítomných pokračovala:
Propust na komunikaci III/11312 byla reklamována. Dle sdělení cestmistra SÚS je stav dobrý, je opravena
tak, že pod komunikací je dobrý. Nebyl dokončen ze strany k obci, a bude dokončen dle stavu financí.
Propust na komunikaci III/11311 za hřitovem: byl zpracován projekt (projektant na obci sháněl údaje),
bylo SÚS provedeno výběrové řízení na zhotovitele a bylo přislíbeno, že oprava bude provedena do konce letošního
roku.
Komunikace II/113 byla opravena. Místní komunikace vedoucí k domu čp. 39 (paní Kopačové) se řešila
na minulé veřejné schůzi.
Vybudování přechodu pro chodce – bylo řešeno na minulé veřejné schůzi – bod n). Byl citován zápis č. 8/2010 z 21.
4. 2010, bod 2, předchozího zastupitelstva – „nebylo zatím z finančních důvodů rozhodnuto o výstavbě přechodu
Připomínka současného zastupitelstva – mimo schůzi: Bývalý starosta kritizuje vlastně postoj bývalého
zastupitelstva z doby půl roku před skončením volebního období. Následovalo funkční období tohoto zastupitelstva a
realizace výstavby vodovodu s tím, že předchozí zastupitelstvo předpokládalo, že obdrží 80 % z předpokládaných
nákladů na hlavní vodovodní řad, ve skutečnosti to bylo 60 % nákladů.
Nakonec se představil současný starosta p. Tomáš Rychta

Vyjádření stávajícího zastupitelstva k prioritám některých nových kandidátů do zastupitelstva mimo schůzi):
Hlavními úkoly nového zastupitelstva bude především se seznámit s pravidelnými úkoly zastupitelstva podle
předaných materiálů (např. obnovování – prodlužování nájemních smluv na pozemky – hřbitov, pozemky na
zahrádky, pozemky u chat v Lázních, na Holáku, vybírání a příp. vymáhání poplatků, v jednom případě podání
žaloby, problematika odpadů, vymáhání poplatků za odpady, vedení seznamu trvale hlášených občanů, seznamu
voličů, problematika osob hlášených na OÚ, přihlašování osob k trvalému pobytu, vést evidenci osob pro životní jubilea a vítat nově narozené občánky obce, spolupracovat průběžně s firmou
ASA, se Správou a údržbou silnic atd., atd.).
Současně je nutné zajistit zejména hlavní úkoly obce a to je především komunikace v lokalitě U hranic (Za Vondrákem), tj. zajistit výběrové řízení, vybrat nejlepší firmu, zajistit nutnou administrativu
před zahájením stavby dle požadavků všech organizací, které své požadavky stanovily před zahájením
stavebního řízení (pokud za to obec nechce někomu platit). Poté, v závislosti na stavu prostředků obce
připravit projekt a stavební řízení na místní komunikaci v oblasti u pomníku padlých a realizovat stavbu,
pokud se na ni podaří ušetřit,nebo podaří-li se zastupitelstvu prodat další pozemky v lokalitě U Hranic.
K záměru zaměstnávání pracovníka na úklid v obci stávající zastupitelstvo sděluje, že zaměstnává pracovníka na
sekání trávy na hřbitově, okolo hřišť u bytovek a za Klubem občanů, za minimální roční odměnu, pracovníka na
udržování pořádku u tříděného odpadu za to, že obdrží od obce zdarma známku na vlastní popelnici. Úklid na
obecním úřadě a okolo (plevely mezi dlaždicemi a v korytě na dešťovou vodu),
úklid a zejména likvidaci plevelů a náletových křovin okolo Klubu občanů, sběr odpadů v obci (mimo hlavní silnici)
pravidelně a občas při cestě na Holák zajišťuje pí. Čermáková bezplatně. A už se těší že bude vystřídána novou,
mladou pracovní silou z řad nových kandidátů.
Současné zastupitelstvo děkuje všem občanům, kteří projevují zastupitelstvu obce přízeň a chápou problémy s
kterými se potýká, zejména s řešením důsledků chování nepřizpůsobivých občanů z obce i dalších (mimo obec), kteří
zanáší obec a okolí obce svými odpady, nešetrně se chovají k majetku obce, zaměstnávají zastupitele pozdním
placením, nebo i neplacením poplatků za odpady příp. nájmy za pozemky a podobně.
Děkuje hlavně těm, kteří jsou ochotni se zapojit do zvelebování obce nejen péčí o svůj pozemek a jeho okolí, ale
i účastí na případných brigádách k tomuto účelu organizovaných.
Současné zastupitelstvo přeje nově zvolenému zastupitelstvu mnoho úspěchů v jejich práci a upozorňuje, že
nejde pouze o reprezentaci obce navenek, ale jde v mnoha případech i o mravenčí práci a
nutnost přiložit i fyzicky ruku k dílu při udržování pořádku v obci, při udržování majetku obce v použitelném stavu a
pevné nervy k hájení zájmů obce
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Zapsala: Čermáková
Tomáš R y c h t a
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