Obecní úřad Štíhlice
Zápis č.1 /2015
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne:14.1.2015
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová,Budská, Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Program jednání:
1.Přístavba školy(zděná)Mukařov
2.Tříděný odpad
3. Příprava výstavby komunikace p.č. 482/2
4.Různé
Ad. 1.Starosta podal informaci o jednání k přístavbě (zděné) školy Mukařov, které se uskutečnilo 13. 1.
2015 za přítomnosti starostů obcí školského obvodu Mukařov.
Ad. 2 Po projednání dostatečnosti nádob na tříděný odpad a po informaci místostarostky o četnosti odvozu
nádob zastupitelstvo přijalo následující
Usnesení č. 1/2015 Zastupitelstvo rozhodlo, že počet nádob tříděného odpadu rozšiřuje o jednu
nádobu na papír.
Souhlas: všichni-7hlasů
Místostarostka projedná s ASA
termín ihned
Ad. 3. Místostarostka informovala, že firmy, které jsme vytypovali na možné zhotovitele komunikace p.č.
482/2 byly písemně osloveny a vyzvány, aby podaly své nabídky vč. nabídky cenové do 6. 2. 2015.
Zastupitelstvo bude z nabídek vybírat budoucího zhotovitele dne 11. 2. 2015.
Současně dnešního dne byla vypracována informace pro vlastníky pozemků v lokalitě p.č. 482 a vlastníky
pozemků s touto lokalitou sousedících, na které je přístup z budoucí komunikace p.č. 482/2. Tato
informace bude vlastníkům doručena osobně kromě jedné majitelky, která žije mimo naší obec (bude
zasláno poštou).Zastupitelstvo požádalo o zajištění osobního doručení členku zastupitelstva sl. Báru
Budskou.
Ad 4.Různé
a) Informace od JUDr. Scholze o výzvě občana, který užívá obecní pozemek na Holáku a dluží nájemné a
v současné době nevyklidil a nepředal pozemek obci, ačkoliv již nemá platnou nájemní smlouvu. Už zbývá
pouze poslední krok, a to podat žalobu. JUDr. Scholz žádá, abychom jej písemně pověřili k podání žaloby.
Usnesení č. 2/2015 Zastupitelstvo obce projednalo zprávu JUDr. Scholze ve výše uvedené věci a
zmocňuje JUDr. Scholze k podání žaloby.
Souhlas: všichni přítomní tj. 7 hlasů
M. Čermáková vypracuje zmocnění pro JUDr. Scholze
Termín: ihned
b)Starosta informoval, že kontrolou a pořádkem u nádob tříděného odpadu byla pro letošní rok pověřena
paní Hana Trnková
c)Místostarostka informovala, že projednala s ASA odvoz TDO (popelnic) z lokality U Hranic (Za
Vondrákem) do zahájení stavby komunikace. Pak bude nutno, aby obyvatelé této lokality měli stabilně
popelnice jinde (např. U Müllerů)
d)Starosta informoval o místním šetření ve věci umístění dopravních značek upravujících výjezd z
komunikace p.č. 76/8 v lokalitě Štíhlice-západ, kterou si občané upravili za účelem schválení předběžného
užívání komunikace a mohli zkolaudovat svoje domy.
e) Starosta informoval o úkolech, které obec čekají ve věci vypracování seznamu komunikací v obci,
inventury stávajících značek a nutnosti doplnění značek v zájmu bezpečnosti uživatelů komunikací. Jde o
požadavek vyplývající z platných právních předpisů
(např. Zákon o provozu na pozemních
komunikacích), který je platný již dlouhou řadu let a v naší obci nerealizovaný.
f) Na schůzi zastupitelstva se dostavila velitelka Sboru dobrovolných hasičů ve Štíhlicích a požádala
zastupitelstvo o roční příspěvek na činnost SDH ve výši 20 000,- Kč. Dále požádala o souhlas se
skutečností, že za sídlo SDH Štíhlice bude považováno sídlo Obecního úřadu Štíhlice, tj. 281 63 Štíhlice
čp. 5.
Po projednání zastupitelstvo obce přijalo následující

Usnesení č. 3/2015 Zastupitelstvo obce souhlasí s vyplacením částky 20 000,- Kč pro Sbor
dobrovolných hasičů Štíhlice a současně souhlasí, aby za sídlo SDH Štíhlice bylo považováno sídlo
Obecního úřadu Štíhlice, tj. 281 63 Štíhlice čp. 5.
Souhlas:všichni přítomní tj. 7 hlasů
Štíhlice : 20.1.2015
Zapsala: Čermáková.Susová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno: 20.1.2015
Sejmuto:

