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Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 22/2014
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 3. 12. 2014
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Program jednání:
1. Příprava výběrového řízení – komunikace p.č. 482/2
2. Výstavba (zděná přístavba) školy Mukařov
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2015
4. Různé
Ad. 1. Pí Čermáková předložila zastupitelstvu návrh na dvě firmy, které jsou schopny zrealizovat výstavbu
komunikace vlastními silami, a to jak povrch asfaltový, tak i ze zámkové dlažby. Ověřila jejich pověst a
spokojenost s jejich prací u obecních úřadů, pro které pracovaly. Jde o firmy Vlastimil Mikeš, Újezd nad
Lesy a Údržba a správa komunikací Mladá Boleslav, středisko Mnichovo Hradiště.
Ještě zjištěna frma ZBA – geotech, ale v tomto případě by povrch ze zámkové dlažby zajišťovala
prostřednictvím další organizace, proto jsem ji nedoporučila.
Po diskusi bylo dohodnuto, že ještě zkusíme oslovit firmu „Šmíd“. Pí Čermáková ještě ověří a prověří a
první lednové zastupitelstvo tj. 14.1.2015 přijme konečné rozhodnutí a zašle vybraným firmám písemnou
nabídku vč. projektové dokumentace a požádá, aby zaslaly obci nabídku.
Ad. 2. Starosta p. Rychta seznámil přítomné s dopisem místostarosty obce Mukařov a s návrhem Smlouvy
o spolufinancování rozšíření spádové základní školy Mukařov“, kde smluvními stranami je na straně jedné
Obec Mukařov, jako zřizovatel spádové Základní školy Mukařov a na straně druhé obce školského obvodu
ZŠ Mukařov, tj. včetně Obce Štíhlice. Zastupitelstvo obce Štíhlice bylo vyzváno, aby poskytlo závazný
přislib finanční účasti na projektu ve výši 2,6 % celkových nákladů (nad rámec poskytnuté dotace). Půjde o
246 036 Kč náklady na stavbu a 78 000 Kč na vybavení.
Po diskusi v zastupitelstvu bylo konstatováno, že obci nezbývá, než s tím souhlasit, aby zajistila poskytnutí
základního školního vzdělání dětem trvale žijícím v obci. Poté bylo přijato následující
Usnesení č. 45/2014 Zastupitelstvo obce Štíhlice projednalo návrh Smlouvy o spolufinancování
rozšíření spádové základní školy Mukařov a souhlasí s touto smlouvou vč. stanovení podílu pro Obec
Štíhlice ve výši 2,6 % z celkových nákladů nad rámec získané dotace.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 7 hlasů
Čermáková vrátí podepsaný návrh smlouvy OÚ Mukařov
Ad. 3. Zastupitelé ve spolupráci s účetní obce navrhli na základě známých skutečností rozpočet obce na rok
2015. Účetní obce definitivní návrh rozpočtu Obce Štíhlice na rok 2015 předloží Finančnímu výboru k
projednání a vyjádření. Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu musí být 15 dnů vyvěšen na úřední i
elektronické desce obce k připomínkám občanů, rozpočet bude schvalován na mimořádné schůzi
zastupitelstva obce dne 29. 12. 2014 v 17,00 hod. . Řádná schůze dne 17. 12. se ruší.
Usnesení č. 46/2014 Zastupitelstvo souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2015. Rozpočet bude
schvalován na schůzi zastupitelstva dne 29. 12. 2014.
Souhlas: všichni přítomní tj. 7 hlasů
Návrh rozpočtu na r. 2015 vyvěsí na úř. desce účetní pí Strnadová
současně jej poskytne Finančnímu výboru k projednání
Ad. 4. Různé
a) Došlo oznámení MěÚ, stavebního úřadu v Kostelci nad Č. Lesy o závěrečné kontrolní prohlídce stavby
osvětlení ve Štíhlicích, které se koná dne 4. 12. 2014 v 8,30 na OÚ Štíhlice.
Účast: Čermáková
b)Pí Čermáková sdělila, že bylo dohodnuto s firmou ASA, že na známky z roku 2014 se bude vyvážet
odpad do 31. 1. 2015. Známky na rok 2015 se budou prodávat od ledna 2015.
c)Pí Čermáková informovala, že jednala dnešního dne na MěÚ Říčany , odboru životního prostředí s Bac.
Kristinou Machotovou ve věci souhlasu s vynětím pozemku p.č. 482/2 (budoucí komunikace v lokalitě U
hranic) ze zemědělského půdního fondu. Žádost byla podána pravděpodobně na žádost OÚ Štíhlice či.
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projektanta Ing. Karla Fouska Ing. Evou Pillerovou dne 26.7.2010, o čemž byly v papírech na obci
nalezeny doklady, ale rohodnutí MěÚ Říčany nalezeno nebylo. Paní Machotová spis dohledala, zjistila, že
rozhodnutí bylo zasláno datovými schránkami dne 2. 9. 2010 a dnešního dne předala zástupkyni obce
originál rozhodnutí o vynětí (viz shora). Mechanismus vložení změny o katastru pí Machotová nezna,
nutno projednat s KÚ.
Dále pí Machotová upozornila, že na leden 2015 chystá poradu (školení) o udržování pořádku na
pozemcích v obci (sekání trávy apod. vč. soukromých pozemků).
d)Pí Čermáková informovala, že dnešního dne jednala na MěÚ Říčany , odbor životního prostředí s Ing.
Petrem ve věci kácení stromů.
Ing. Petr výslovně sdělil, že obec je orgánem povolujícím – rozhodujícím ve věci kácení stromů v obci.
MěÚ – odbor životního prostředí je pouze orgánem kontrolním.
Zúřadovat se musí dle předepsaného postupu, který vysvětlil.
Dle vysvětleného postupu se bude dále postupovat a vyřeší se napadené lípy v obci i na obecním pozemku
„U Jána“.
e) P. starosta informoval, že se na OÚ dostavil Mgr. Miloslav Oliva, ředitel Regionu Pošembeří o.p.s.
a informoval starostu , že v průběhu ledna bude na KÚ rozhodováno o tom, jaké budou vypsány
„dotace“, že bychom se případně mohli o ně ucházet a Region Pošembeří nám pomůže s přípravou žádosti.
f) Zastupitelstvo bylo starostou informováno o kulturních akcích konaných v závěru roku, a to:
Mikulášská nadílka pro děti ze Štíhlic dne 5. 12. 2014 v 17,00 hodin na návsi
Vánoční zpěvy dne 23. 12. 2014 v 17 ,00 hod. na návsi
Zastupitelstvo po projednání přijalo následující
Usnesení č. 47/2014 Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku 5 000,- Kč na náklady
spojené s organizací Mikulášské nadílky a Vánočních zpěvů v roce 2014.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 7 hlasů
Příspěvek vyplatí účetní
Štíhlice 4. 12. 2014
Zapsala: Čermáková
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno:4. 12. 2014
Sejmuto:
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Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 23/2014
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 29.12.2014
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Program jednání:
1. Rozpočet na rok 2015
2. Rozpočtové opatření č. 3/2014
3. Škola Mukařov – vyrovnání za náklady na projekt – zděná přístavba
4. Různé
Ad. 1 Zastupitelstvo obce projednalo rozpočet Obce Štíhlice na rok 2015 a po projednání a vyslechnutí
doporučení Finančního výboru při OÚ Štíhlice tlumočeného p.Kučákem, předsedou tohoto výboru, přijalo
následující
Usnesení č. 48 Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtem Obce Štíhlice na rok 2015, který
je schodkový a jeho příjmy činí 2 054 670,- Kč a výdaje 3 248 655,- Kč., a schodek bude kryt z úspor
minulých let
Souhlas: všichni přítomní-7 hlasů
Ad. 2. Zastupitelstvo obce projednalo plnění rozpočtu 2014 dle položek, souhlasí se změnou dle
skutečností předložených účetní obce , a po projednání ve Finančním výboru , který doporučil přijetí
navržené úpravy. Rozpočtové opatření vychází ze známých skutečností, tj. např. navýšení příjmu z důvodu
prodeje obecního pozemku, vyšší náklady na opravu hřiště, vyšší náklady na odvoz komunálního odpadu ,
pohoštění občanů při realizaci brigád na úklid obce a pod.
Zastupitelstvo po diskusi přijalo následující
Usnesení č. 49 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014.
Souhlas: všichni přítomni-7.hlasů
Ad. 3. Zastupitelstvo projednalo výši příspěvku na projektovou dokumentaci na rozšíření Základní školy
Mukařov (zděné) ve výši: 12 146,88 Kč v I. etapě a 6 194,- Kč v II. etapě tj. celkem 18 341,70 Kč při
podílu 2,07 z celkových nákladů. Tímto se ruší usnesení zastupitelstva č. 34/2013, protože smlouva na tuto
částku nebyla uzavřena a schválená částka nebyla proplacena. Na základě tohoto jednání zastupitelstvo
přijalo následující
Usnesení č. 50/2014 Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 34/2013 z 21. 8. 2013
Souhlas:všichni přítomní-7.hlasů
Usnesení č. 51/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje předběžnou smlouvu s OÚ Mukařov na proplacení
částky 18 341,70 Kč za podíl obce Štíhlice na nákladech za I. a II. etapu přípravy projektové
dokumentace pro přístavbu (zděnou) Základní školy Mukařov. Částka bude proplacena po uzavření
definitivní smlouvy s OÚ Mukařov.
Souhlas: všichni přítomní-7.hlasů
Ad. 4. Různé
a) Změna v majetku obce– vybavení Klubu občanů
Na základě kontroly inventáře v Klubu občanů Štíhlic navrhla účetní obce po dohodě se správcem
objektu Klubu občanů Štíhlic vyřadit z inventáře Klubu následující položky:
inv.č. 71 Chladící vitrina, inv.č. 75 Pultová váha , inv. č. 74/2 Kovové regály protože toto vybavení je
nefunkční. Dále z položky inv.č. 80 darované drobné předměty (z bývalé soukromé hospody) budou
vyňaty některé drobné věci které jsou nefunkční a budou zařazeny další darované použité věci .
Po projednání v zastupitelstvu byloí přijato následující
Usnesení č. 52/2014 Zastupitelstvo po projednání souhlasí s vyřazením drobného dlouhodobého
hmotného majetku vedeného pod inv. č. 71, 75. 74/2.
Souhlas: všichni přítomní-7.hlasů
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b) Komunikace v lokalitě Štíhlice-západ p.č. 76/8. Tato komunikace byla po dohodě vlastníků pozemků a
rodinných domů na těchto pozemcích, pod vedením p. Povýšila a po projednání s vedoucím stavebního
úřadu v Kostelci n.Č.l. p. Fortelkou, upravena dle požadavků p. Fortelky (obrubníky, povrch ) s tím, že
poté bude vydáno předběžné povolení k užívání této komunikace a budou moci být zkolaudovány domy u
této komunikace vybudované. Než bude záležitost zrealizována, je nutné ,aby Obecní úřad Štíhlice zajistil
umístění dopravní značky buď „dej přednost v jízdě“ či „stop“. Obecní úřad odesílá dnes požadavek na DI
Policie Střč. kraje Kolín a po vyřízení musí ještě jednat s dopravním oddělením MěÚ Říčany.
Štíhlice : 7.1.2015
Zapsala: Susová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno:7.1.2015
Sejmuto:

