Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 18/2015
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 18. 11. 2015
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská,Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Program schůze:
1. Nájemní smlouva na poz. st. 288 a p.č. 136/8
2. Prodloužení smlouvy hřbitov
3. Prodloužení nájemních smluv na obecní pozemky
4. Výkon funkce místostarosty
5. Různé
Ad. 1. Místostarostka seznámila přítomné s návrhem znění smlouvy o nájmu obecního pozemku st.
288 a p.č. 136/8 v lokalitě Holák se společností Newlakita s.r.o., která se stala vlastníkem chaty
nacházející se na pozemku st. 288. Zastupitelstvo po projednání přijalo
Usnesení č. 45 Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním smlouvy mezi OÚ Štíhlice a Newlakita
s.r.o. o pronájmu obecních pozemků st. 288 a p.č. 136/8.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 7 hlasů
Ad. 2. K 31. 12. 2015 vyprší smlouva o nájmu pozemku na obecním hřbitově p. Štěpánovi
Minaříkovi. Na základě této informace přijalo zastupitelstvo
Usnesení č. 46 Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením smlouvy o nájmu hrobového místa
mezi OÚ Štíhlice a p. Štěpánem Minaříkem o dalších deset let.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 7 hlasů
Ad. 3. K 31. 12. 2015 vyprší smlouvy o nájmu části obecního pozemku p.č. 133/1 v lokalitě Lázně
mezi OÚ Štíhlice a p. Lehnerem Rudolfem a Ing. Vojtěchem Rostislavem. Vzhledem k tomu, že
roční nájemné za tyto pozemky je pravidelně uhrazováno přijalo zastupitelstvo
Usnesení č. 47 Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením nájemních smluv na část obecního
pozemku p.č. 133/1, lokalita Lázně, mezi OÚ Štíhlice a p. Lehnerem Rudolfem a Ing.
Vojtěchem Rostislavem na dalších pět let.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 7 hlasů
Ad. 4. Pí. Čermáková informovala o skutečnosti, že druhá místostarostka, pí. Susová, která se měla
ve funkci zapracovat, má problémy časové se zajištěním rodiny a současně s výkonem zaměstnání,
dále problémy zdravotní a tudíž nemá zájem tuto funkci vykonávat nejen v současné době, ale ani
výhledově v dalším volebním období. Proto je nutné tuto situaci řešit. V současné době po
projednání zastupitelstvo přijalo následující
Usnesení č. 48 Podíl činnosti obou místostarostek, tj. pí. Čermákové a pí Susové bude v podílu
80 % ku 20 % od měsíce listopadu 2015.
Souhlas: všichni přítomní: tj. 7 hlasů.
Zastupitelstvo se dále zabývalo touto situací s ohledem na další roky tohoto volebního období a
zejména na další volební období. Všichni kandidáti zvolení i nezvolení měli podmínku, že funkce v
zastupitelstvu vykonávat nechtějí (chtěli být pouze řadovými zastupiteli). Jediná osoba která měla
zájem se zaučit do této práce zvolena nebyla.

-2Starosta má určitý záměr, tj. přijmout jako zaměstnance obce osobu s praxí v administrativě (na
kratší úvazek). U tomto návrhu bude ještě jednáno.
Ad. 5. Různé
a) Místostarostka podala informaci o opravě osvětlení:
v uličce za Kubelkovými byla “vypípáním” nalezena závada (přerušení kabelu). Bude firmou p.
Pokorného proveden výkop a zaspojkování přerušení;
v lokalitě “Za Vondrákem”, kde je osvětlení nouzově zajištěno, je hledán zdroj problémů, jehož
původ je pravděpodobně způsoben stavbou komunikace.
b) Místostarostka upozornila na nutnost řešení pořádku v obci, zejména okolo Klubu občanů, okolo
OÚ, u hřbitova a pod. Bude třeba na jaře příštího roku zajistit brigádu, příp. řešit jinak.
c) Místostarostka podala informaci o chystané dražbě chaty na poz. 302 v lokalitě Holák. Dražba,
která se měla uskutečnit v letošním roce se odkládá na příští rok. Obec bude informována.
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