Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 7 /2015
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 8. 4. 2015
Přítomni: Čermáková, Susová, Budská,Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Omluven: Rychta
Program jednání:
1. Výstavba komunikace na p.č. 482/2
2. Řešení bioodpadů v roce 2015
3. Žádost OÚ Kozojedy o dar pro MŠ Kozojedy
4. Různé
a)obec obdržela žádost o vyjádření k pověsti a osobních poměrech dvou občanů obce
b) čísla popisná a čísla evidenční
c)procentní rozdělení působnosti místostarostek obce 50%:50%
d)přijetí rozpočtového opatření č. 1/2015
Ad. 1. Místostarostka seznámila zastupitele se zněním smlouvy o dílo s firmou RSV
ENGINEERING s.r.o. Doba realizace stavby zatím odhadem od 15. 4. až 22.7., tj. 3,5 měsíce, podle
stavu podloží, které se bude bagrovat.
Cena 1 330 423,- Kč bez DPH, 21 % DPH = 279 389,- Kč, celková cena vč. DPH 1 609 811,- Kč.
Záruka 48 měsíců, tj. 4 roky.
Dále seznámila zastupitele se znění smlouvy o dílo s pracovníkem, který bude vykonávat funkci
technického dozoru investora (TDI), Ing. Křepinským a předložil obci cenovou nabídku: cena bez
DPH 16 500,- Kč, DPH 21 % 3 465, celkem 19 965,- Kč.
Dále zaplatíme za geodetické zaměření zakrytých částí stavby a za archeologický průzkum cca
10 000,- Kč.
Celková cena díla tedy bude cca 1 639 776,- Kč.
Po seznámení se zněním výše uvedených smluv přijali zastupitelé následující:
Usnesení č. 18/2015 Zastupitelé obce Štíhlice souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou RSV
ENGINEERING s.r.o. na výstavbu místní komunikace na p.č. 482/2 v obci Štíhlice za cenu
díla 1 609 811,- Kč.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů
Tím je dáno zmocnění pro starostu, aby 15. 4. 2015
uzavřel výše uvedenou smlouvu na výst.komunikace
Usnesení č. 19/2015 Zastupitelé obce Štíhlice souhlasí s uzavřením smlouvy s Ing. Jiřím
Křepinským na výkon funkce technického dozoru investora za odměnu cca 20 000,- Kč.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů
Zmocnění pro starostu, aby 15.4.2015
uzavřel výše uvedenou smlouvu na funkci TDI
Ad. 2. Řešení bioodpadů v roce 2015
V nepřítomnosti starosty se zastupitelé přiklání k variantě objednání kontejneru na bioodpad 2x za
sezonu.
Usnesení č. 20/2015 Zastupitelé obce rozhodli řešit bioodpad objednáním kontejneru u ASA
s.r.o.
Souhlasů: všichni přítomní, tj, 6 hlasů

– 2Ad. 3. OÚ Kozojedy požádal o neúčelový finanční dar pro MŠ Kozojedy.
Vzhledem k tomu, že MŠ Kozojedy navštěvuje nezl. Anita Sikorová, kerá je s rodiči hlášena
k trvalému pobytu v naší obci, přijalo zastupitelstvo následující
Usnesení č. 21/2015 Obec Štíhlice poskytne MŠ Kozojedy finanční neúčelový dar ve výši
8 000,- Kč.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů
Poukázání daru zajistí účetní obce
Ad. 4.a) Žádost o pověsti občanů Štíhlic od Okresního soudu v Kolíně a od Policie ČR
zastupitelstvo vypracovalo. Znění, na kterém se zastupitelé dohodli, nebudou zveřejna.
Ad b) Pí Strnadová zkontrolovala návaznost čísel popisných v obci na údaje v registrech a
zjistila, že jsou v pořádku. Dále zkontrolovala čísla evidenční (chaty) a zjistila, že v některých
předchozích obdobích se před číslo evidenční uváděl znak 50. Je nutno, aby číslování bylo jednotné
a to má být všude uváděno číslo evidenční (č.e.) a pak běžné přidělené číslo. Zastupitelstvo po
vysvětlení problematiky přijalo následující
Usnesení č. 22/2015 Bude provedeno „sjednocení“ čísel evidenčních (u chat).
Souhlas: všichni přítomní tj. 6 hlasů

Úkol postupně provede pí. Strnadová

Ad. c)Pí Čermáková navrhla změnu v procentním působení místostarostek v zastupitelstvu obce
od 1. 6. 2015 na podíl 50% na 50%.
Usnesení č. 23 Zastupitelstvo obce souhlasí,aby spolupůsobení dvou místostarostek v obci se
od 1.6. 2015 změnilo na poměr 50% ku 50%.
Souhlas: 5 hlasů pro,1 hlas proti.
Provede: účetní pí Strnadová
Ad. d) Předseda finančního výboru p. Kučák Jozef předložil zastupitelstvu vyjádření výboru k
návrhu Rozpočtového opatření č. 1/2015 s tím, finanční výbor doporučuje zastupitelstvu přijetí
tohoto opatření.
Usnesení č. 24 Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním finančního opatření č. 1/2015.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů
Štíhlice : 15. 4. 2015
Zapsala: Čermáková,Susová
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno: 15. 4. 2015
Sejmuto:

starosta
Tomáš Rychta

