Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 6 /2015
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 25. 3.2015
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Strnad, Ing. Světlý
Omluven: Kučák
Program jednání:
1. Komunikace p.č. 482/2
2. Aktualizovaná letecká mapa
3. Bioodpady
4. Kácení stromů
5. Různé
Ad. 1.
a) Starosta informoval zastupitele, zejména ty kteří na minulých schůzích chyběli, že byly
ve věci výstavby komunikace p.č. 482/2 osloveny další dvě firmy k podání cenové nabídky na
zhotovení této komunikace, a to:
– firma RSV-ENGINEERING s.r.o. se sídlem Praha 10, Vršovice a
– firma BES s.r.o. 256 18 Benešov
s tím, že projekt je upraven tak, aby nebyl maximálně finančně náročný. Termín k podání nabídek
byl stanoven na 20. 3. 2015.
Protože termín k podání nabídek uplynul, jmenoval starosta, z titulu své funkce, komisi pro
posouzení nabídek ve složení: Ing. Světlý Jiří, sl. Budská Bára a p. Strnad Vladimír.
Starosta informoval komisi, že nabídku podala pouze firma RSV-Engineering s.r.o. a požádal
komisi o otevření nabídky a vyjádření k obsahu.
Komise informovala zejména o finanční náročnosti nabídky, která činí 1 330 423,- Kč bez DPH,
(21 % DPH činí 279 388,83 Kč, ) celková cena vč. DPH 1 609 812,- Kč. Vzhledem k nabídkám
učiněným v I. etapě doporučila přijetí této nabídky.
b) Starosta dále informoval, že Ing. Rak rezignoval na funkci technického dozoru investora.
Na základě shora uvedených informací a skutečností zastupitelstvo přijalo následující
Usnesení č. 11/2015 Zastupitelstvo rozhodlo po vlastním uvážení a po doporučení komise
přijmout nabídku firmy RSV-ENGINEERING s.r.o. k uzavření smlouvy o vybudování
komunikace p.č. 482/2.
Souhlas: všichni přítomní tj. 6 hlasů
Smlouvu připraví a uzavře se zástupcem zhotovitele:
starosta a místostarostka
Usnesení č. 12/2015 Zastupitelstvo ukládá zajistit pracovníka na funkci technického dozoru
investora s předpoklady pro výkon této funkce.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů
Pracovníka zajistí a smlouvu s ním uzavřou
starosta a místostarostka
Ad. 2. Starosta informoval o nabídce p. Hory Tomáše na zhotovení aktualizované letecké mapy
obce. Zastupitelstvo přijalo následující
Usnesení č. 13/2015 Zastupitelstvo souhlasí s objednáním barevného leteckého snímku s UV
folií, formátu 120x80 cm, na Kapa podložce a v rámu Nielsen, za cenu 8 200,- Kč bez DPH, (21
% DPH činí 1 722,- Kč) tj. celkem za 9 922,- Kč.

Souhlas: všichni přítomní tj. 6 hlasů

- 2Místostarostka neprodleně tel. objedná s tím, že písemnou
objednávku zašleme 2. 4. 2015

Ad. 3. V jednání o dopadu vyhlášky č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů na naši obec, jsou zastupitelé jednotni pouze v otázce
sběru kovového odpadu, který zajistí Sbor dobrovolných hasičů 2 x ročně.
O otázkách bioodpadu v naší obci, kde většina občanů žije v rodinných domech se zahradou, také
většina má vlastní kompost, se zastupitelstvu zdá sběr bioodpadu zbytečně finančně náročný.
Budeme proto ještě řešit na další schůzi, starosta při setkání starostů okolních obcí zkonzultuje s
nimi jejich názory a skutečností.
Usnesení č. 14/2015 Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby projednal realizaci sběru kovového
odpadu na schůzi SDH a informoval zastupitelstvo o výsledku tohoto jednání.
Na příští schůzi zastupitelstva starosta navrhne po získání zkušeností od ostatních starostů
způsob řešení bioodpadů.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů
Termín: 7. dubna 2015
Ad. 4. Na základě rozhodnutí o pokácení dvou lip v obci (lípa na návsi – špatný zdravotní stav a
lípa u Jána uschlá) bylo jednáno s Ing. Světlým Jiřím, aby pokácel tyto dvě lípy v termínu do 31. 3.
2015.
Usnesení č. 15/2015 Zastupitelstvo obce pověřuje Ing. Jiřího Světlého k pokácení jedné lípy na
p.č. 788/1 a jedné lípy na poz. p.č. 429.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů.
Ad. 6. Různé
a) Zastupitelstvo jednalo o zkolaudované komunikaci p.č. 76/8 a přijalo
Usnesení č. 16/2015 Zastupitelé se dohodli, že komunikaci p.č. 76/8 převezmou do majetku
obce tehdy, až bude definitivně upraven povrch této komunikace, tj. pokryt asfaltem či
zámkovou dlažbou.
Souhlas všichni přítomní, tj. 6 hlasů.
b) JUDr. Scholz doručil zastupitelstvu elektronický platební rozkaz vydaný Obvodním soudem pro
Prahu 9 ve věci dlužnáka, který dluží nájemné za obecní pozemek. Dále sdělil, že doručil
dlužníkovi, který užívá obecní pozemek obce bez platné nájemní smlouvy, kopii žaloby na
vyklizení pozemku.
c)Majitel pozemku p.č. 482/5 p. Václav Kukač st. obdržel od Stavebního úřadu v Kostelci n. Č. l.
územní souhlas na výstavbu oplocení.
d) Dne 17. 3. 2015 se uskutečnilo vytýčení vlastnických hranic u pozemku p.č. 148/2 ve vlastnictví
pí. Hrdličkové (na žádost p. Volka).
e) Účetní obce pí. Strnadová upozornila na novelizaci Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., kterou se
zvyšují odměny zastupitelů obcí o 3,5 % od 1.4.2014 a vyzvala zastupitele, aby rozhodli, zda tuto
možnost využijí, či nikoliv.
Po diskusi přijali zastupitelé následující

-3Usnesení č. 17/2015 Zastupitelé rozhodli, že využijí možnosti, kterou jim dává novela Nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. a uplatňují nárok na zvýšení odměn o 3,5 %.
Souhlas všichni přítomní tj. 6 hlasů.
Štíhlice : 1. 4. 2015
Zapsala: Čermáková, Susová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno: 1. 4.2015
Sejmuto:

