Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 11/2015
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne:1.7.2015
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská,Kučák, Strnad
Omluven:Ing. Světlý
Program jednání:
1.Informace o stavbě komunikace p.č.482/2
2. Vyhláška o čistotě v obci
3. Smlouva o smlouvě budoucí-věc.břemeno pro p.č.438/24 a34
4. Smlouva o smlouvě budoucí-věc.břemeno pro p.č.482/2
5. Smlouva o věc.břemeni pro p.č.790
6. Různé
Ad.1.Informaci o stavbě komunikace p.č. 482/2 podal starosta
Ad.2.Vyhláška o čistotě v obci- po vysvětlení stanoviska MV podán návrh na zrušení usnesení
č. 31/2015
Usnesení č. 35/2015 Zastupitelstvo obce po projednání stanoviska Ministerstva vnitra ČR ruší
usnesení č. 31/2015.
Souhlas: 6 hlasů
Ad.3.Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni a souhlas s realizací stavby mezi ČEZ
Distribuce a Obcí Štíhlice (zajištění přípojky elektřiny pro pozemek v k.ú. Doubravčice, vedení přes
obecní pozemky p.č. 438/24 a 34), smlouva úplatná – 1000,- Kč.
Po projednání přijato
Usnesení č. 36/2015 Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací akce a se smlouvou o smlouvě
budoucí o věcném břemeni týkající se obecních pozemků p.č. 438/24 a 438/34 při akci ČEZ
Distribuce a.s. č. IV-12-6018775 – Doubravčice pro p.č. 479/3.
Souhlas:6 hlasů
Ad.4.Smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemeni a souhlasu s realizací stavby mezi ČEZ
Distribuce a Obcí Štíhlice (zajištění přípojky elektřiny pro pozemek p.č. 442/1 a 442/3 pí. Korcová
Vlasta, vedení přes obecní pozemek p.č. 482/2), smlouva úplatná – 1 000,- Kč
Usnesení č. 37 Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací akce a se smlouvou o smlouvě budoucí o
věcném břemeni týkající se obecního pozemku p.č. 482/2 při akci ČEZ Distribuce a.s. č.
Štíhlice-kNN-pro p.č. 442/1,3, IV-12-6018643/1
Souhlas:6 hlasů
Ad.5.Smlouva o zřízení věcného břemene (definitivní) mezi ČEZ Distribuce a Obcí Štíhlice ( pro
přípojku elektřiny pro pozemek p.č. 103/5 p. Zábranský), vedení přes obecní pozemek p.č. 790),
smlouva úplatná 1 000,- Kč
Usnesení č. 38 Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o věcném břemeni týkající se
obecního pozemku p.č. 790 při akci ČEZ Distribuce a.s. č. IP-12-60007075/003 Štíhlice-kNNč.p.103/5
Souhlas:6 hlasů
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Ad.6.Různé
a)Byl projeven zájem o koupi obecního pozemku p.č. 136/22 a st. 302 na Holáku
(po p. Doudovi),zájemce budeme vést v patrnosti do vyřízení vyklizení pozemku
b)byla přidělena čísla popisná pro domy manželů Povýšilových a Košických
c)k trvalému pobytu se přihlásili p. Mach Petr, p. Tykvart Jan a manželé Mučkarovských do čp. 70
na Holáku
celkem v obci trvale hlášených 161 obyvatel
Štíhlice :8.7. 2015
Zapsala:Susová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno:8.7. 2015
Sejmuto:

