Obecní úřad Štíhlice
Zápis č.14 /2015
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne:9. 9. 2015
Přítomni: Rychta, Čermáková, Budská,Kučák, Strnad
Omluveni: Susová, Ing. Světlý
Program:
1. Záměr prodeje obecního pozemku
2. Rozpočtové opatření č. 2/2015
3. Oprava osvětlení v „uličce“
4. Různé
Ad. 1. Na základě skutečnosti, že p. Ondřej Štěpán projevil zájem o nákup obecního pozemku
p.č. 482/3 v lokalitě „Za Vondrákem“ přijalo zastupitelstvo obce po projednání následující
Usnesení č. 41/2015 Zastupitelstvo Obce Štíhlice přijalo záměr prodeje obecního pozemku
p.č. 482/3 o rozloze 1 280 m2 za cenu 1 250,- Kč/m2.
Souhlas: všichni přítomní tj.5 hlasů
Ad. 2. Účetní obce společně s předsedou finančního výboru předložili návrh na přijetí rozpočtového
opatření, které upravuje rozpočet dle skutečnosti. V příjmech se zvýšila přijatá částka za správní
úkony(přihlašování k pobytu) a přijatý poplatek za věcné břemeno od firmy ČEZ.
U výdajù došlo k úpravě poplatku za vodné v budově obecního úřadu a k proúčtování faktur za
realizaci vodovodní přípojky.
Předseda finančního výboru doporučil zastupitelstvu schválení tohoto rozpočtového opatření na
základě projednání ve finančním výboru. Na to přijalo zastupitelstvo následující:
Usnesení č. 42/2015 Zastupitelstvo obce Obce Štíhlice souhlasí s rozpočtovým opatřením
č. 2/2015.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 5 hlasů
Ad. 3. Nefungující osvětlení v uličce za Kubelkovými je řešeno. Je podezření na přerušení kabelu.
Dne 10. 9. 2015 přijede odborník a provede “vypípání” ke zjištění kde je závada. Výsledek bude
znám 11. 9. 2015 a dle výsledku bude řešeno s pracovníkem, který opravuje osvětlení pro obec.
Ad. 4. Různé
V termínu 3. 10. 2015 od 11,55 hod. do 12,15 hod. bude proveden sběr nebezpečného odpadu
(bez pneu a eternitu) u staré hospody.
V termínu 9. 10. 2015 (pátek - kolem poledne) bude přistaven kontejner na velkoobjemový
odpad ( také u staré hospody), který bude k dispozici do soboty 10. 10. 2015 poledne,pak bude
odvezen.
Štíhlice :10. 9.2015
Zapsala: Čermáková
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno:10. 9.2015
Sejmuto:

