Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 2 /2015
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne:28.1.2015
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Omluven:Budská
Program jednání:
1. Uzavření smlouvy o výkonu funkce stavebního dozoru při stavbě komunikace p.č. 482/2
2. Stanovení konkrétního způsobu „otvírání obálek“ s nabídkami na výstavbu komunikace
p.č. 482/2
3. Zrušení záměru 2/2013 a další řešení neoprávněného užívání majetku obce v osadě Holák
Ad. 1. dostavil se Ing. Jan Rak, který je ochoten vykonávat funkci stavebního dozoru při stavbě
komunikace p.č. 482/2 v lokalitě Štíhlice, U Hranic.
Pan Ing. Rak požaduje odměnu za výkon této funkce ve výši 3 % z ceny stavby.
Zastupitelstvo po seznámení se s Ing. Rakem, po předložení dokumentů: Osvědčení o autorizaci a
výpisu z živnostenského rejstříku, po projednání podmínek, přijalo následující:
Usnesení č. 4/2015 Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení práce
výkonu stavebního dozoru při stavbě komunikace na poz. č. 482/2 v lokalitě U Hranic v k.ú.
Štíhlice a souhlasí s cenou za tuto činnost ve výši 3 % z ceny stavby.
Souhlas: 6 hlasů
Pí. Čermáková vypracuje smlouvu o provedení práce
Termín: do týdne, tj. do 4. 2. 2014
Ad. 2.Zastupitelstvo se zabývalo způsobem otvírání obálek s nabídkami oslovených tří
firem(výstavba komunikace v lokalitě U Hranic).
Rozhodlo, že o výběru bude rozhodovat zastupitelstvo na schůzi dne 11. 2. 2015 v 18,00 hod za
přítomnosti Ing. Raka, stavebního dozoru.
Usnesení č. 5/2015Zastupitelstvo souhlasí se způsobem otvírání obálek.
Souhlas: 6 hlasů
Ad. 3. Místostarostka navrhuje zrušení záměru č. 2/2013 prodeje pozemku p.č. 136/22 a st. 302 v
lokalitě Holák, protože vzhledem k situaci, že chata na pozemku postavená, která není v majetku
obce, je předmětem exekuce, bude situace řešena jinak a za jiných podmínek. Současně informuje,
že včera byla podána žaloba na vyklizení pozemků 136/22 a st. 302.Bude řešeno i dlužné nájemné.
Poplatek za odpad do žaloby zahrnut nebude, protože je sporný v tom, že dlužník nebyl výslovně
prokazatelně písemně opakovaně vyzýván k zaplacení poplatku za odpad a kromě toho se v chatě
na Holáku nevyskytoval, výjimečně jednou za rok.
JUDr. Scholz byl požádán, aby vstoupil do kontaktu s exekutorem, který zabavuje majetek dlužníka
vč. chaty, s tím, že obec je případně ochotna chatu koupit a posléze ji i s obecním pozemkem
prodat.
Usnesení č. 6/2015 Zastupitelstvo po seznámení se situací rozhodlo, že záměr prodeje p.č.
136/22 a p.č. 302 se ruší.
Souhlas: 6 hlasů.

Usnesení č. 7/2015 Zastupitelstvo obce souhlasí s pověřením JUDr. Scholze k jednání s
exekutorem ve věci majitele chaty na p.č. 302 v k.ú. Štíhlice.
Souhlas: 6 hlasů
Usnesení č. 8/2015 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že částka dlužného poplatku za odpady
od majitele chaty na p.č. 302 v k.ú. Štíhlice (osada Holák) bude odepsána.
Souhlas: 6 hlasů
Štíhlice :3.2.2015
Zapsala:Susová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno: 3.2.2015
Sejmuto:

