Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 10/2015
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne:20.5.2015
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská,Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Program jednání:
1. Komunikace p.č. 482/2 informace
2. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2014 a účetní závěrky za rok 2014
3. Dodatek č. 2 k OZV č. 1/2010 o Systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Štíhlice
4. Návrh OZV č. 1/2015 o čistotě a pořádku v obci a návaznost na zák. o přestupcích
5. Prodej části obecního pozemku (2 m2)
6. Zastupitelstvo projednalo uzavření smlouvy o dodávce vody pro pč 482/3 a pč 482/7
7. Různé
Ad. 1. Informaci o stavu přípravy a realizace stavby komunikace 482/2 podal p. starosta
Ad. 2. Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2014, který předložila účení obce pí.
Strnadová spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce a bylo přijato následující
Usnesení č. 28/2015 Zastupitelstvo obce Štíhlice projednalo závěrečný účet obce spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce a schválilo jej bez výhrad.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 7 hlasů
Předseda finančního výboru p. Kučák Jozef po projednání ve finančním výboru navrhl
zastupitelstvu schválit závěrku obce Štíhlice k 31.12.2014,zpracovanou účetní obce.
Zastupitelstvo po projednání přijalo následující
Usnesení č.29/2015 Zastupitelstvo obce Štíhlice schválilo účetní závěrku obce Štíhlice k
31.12.2014
Souhlas: všichni přítomní tj. 7 hlasů
Ad. 3. Starosta informoval zastupitelstvo o skutečnosti, že na základě smlouvy o partnerství a
spolupráci s obcí Struhařov, kterou zastupitelstvo projednalo a schválilo 6. 5. 2015, byl vyřešen
problém sběru a zpracování bioodpadů v naší obci. Vzhledem k této skutečnosti byl vypracován
„Dodatek č. 2 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 Obce Štíhlice o Systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ a místních poplatcích za
odstraňování odpadů s jehož zněním zastupitele seznámil.
Po projednání zastupitelstvo přijalo následující
Usnesení č. 30 Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním Dodatku č. 2 k Obecně závazné
vyhlášce č.1/2010 o „Systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v obci Štíhlice“.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 7 hlasů
Ad. 4 Starosta předložil návrh znění OZV č. 1/2015 o opatřeních k čistotě a pořádku v obci Štíhlice
a návaznost na zákon o přestupcích
Po projednání v zastupitelstvu bylo přijato následující
Usnesení č.31 Zastupitelstvo souhlasí s přijetím Obecně závazné vyhlášky č.1/2015 k
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty v katastru obce Štíhlice.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 7 hlasů

Ad. 5. Majitelka nemovitostí čp. 43 na p.č. st. 68 v k.ú. Štíhlice která, dle geometrického plánu
mapujícího umístění nemovitostí v jejím vlastnictví, zjistila, že část její nemovitosti zasahuje do
obecního pozemku p.č. 791/1 ostatní plocha/ ostatní komunikace, plochou 2 m2 a požádala starostu
o řešení tohoto problému, nejlépe tím, že obec jí zastavěný pozemek o rozměru dva metry čtvereční
prodá.
Starosta navrhl zastupitelstvu přijetí záměru o prodeji této části pozemku.
Zastupitelstvo po projednání přijalo následující
Usnesení č. 32/2015 Zastupitelstvo obce přijalo záměr o prodeji 2 m2 pozemku p.č. 791/1.
Souhlas všichni přítomní, tj. 7 hlasů
Ad. 6. Různé
a) Zastupitelstvo projednalo uzavření smlouvy o dodávce vody pro p.č. 482/3 a 482/7 a fa. za
projekt k vyhotovení přípojek a přijalo následující
Usnesení č.33/2015 Zastupitelstvo schvaluje smlouvy o dodávce vody pro p.č 482/3 a 482/7 a fa
k vyhotovení přípojek pro p.č. 482/3 a 482/7 v celkové částce 4840 kč.
Souhlas: všichni přítomní tj. 7 hlasů
b)Starosta navrhl dát výpověď z Dohody o vytvoření společného školského obvodu uzavřeném s
Městem Kostelec nad Černými Lesy. Po projednání zastupitelstvo z ekonom. důvodů přijalo
následující
Usnesení č.34/2015 zastupitelstvo schvaluje výpověď z Dohody o vytvoření společného
školského obvodu
Souhlas. Všichni přítomní tj. 7 hlasů
c)Uskutečnil se podvrt pod komunikací II/113 – elektřina pro p.č 142/10 pí Žáčkové
Štíhlice :27.5. 2015
Zapsala:Susová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno: 27.5.2015
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