Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 9 /2015
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 6. 5. 2015
Přítomni: Rychta, Čermáková, Budská,Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Omluveni: Susová
Program jednání:
1. Bio odpad v obci
2. Různé
Ad. 1. Starosta navrhl nové řešení likvidace bioodpadu z naší obce i od občanů obce Štíhlice, a to
návrhem na uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci s Obcí Struhařov o využití „Kompostárny
Struhařov“ .Smlouva by byla uzavřena do roku 2020, prozatím na 1 tunu bioodpadu s tím, že
množství lze v průběhu trvání smlouvy upravovat dle potřeby dodatkem k této smlouvě. Obec
Štíhlice by se podílela na úhradě provozních ztrát (za 1 tunu ve výši 550,- Kč).
Po projednání v zastupitelstvu obce, toto rozhodlo, a přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 26/2015 Zastupitelstvo obce rozhodlo o zrušení usnesení č. 20/2015, zápis č. 7/2015
z 8. 4. 2015 a tím ruší rozhodnutí o objednání kontejneru na bioodpad od firmy ASA s.r.o.
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů.
Usnesení č. 27/2015 Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím „Smlouvy o partnerství a
spolupráci (Kompostárna Struhařov)“ mezi Obcí Struhařov a Obcí Štíhlice .
Souhlas: všichni přítomní, tj. 6 hlasů.
Ve smyslu výše uvedených usnesení pí. Čermáková vypracuje dodatek č. 2 k Obecně závazné
vyhlášce obce Štíhlice č. 1/2010 o Systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím území.
Ad. 2. Různé
a) Výstavba komunikace p.č. 482/2.
Platí zatím termín zahájení 18. 5., žádné změny zhotovitel nenahlásil.
Vázne vyjádření k přechodnému označení dopravní úpravy (návrh st. dozor, vyjádření DI a odbor
dopravy MěÚ Říčany).
b) Došlo hlášení aktivistů „ZmapujTo.cz.“ označené „černá skládka“ že podél silnice č. 113 v k.ú.
Štíhlice je asi v délce 50 m, v blízkosti potoka uložen nějaký odpad.
Starosta prověří a na příští schůzi navrhne řešení.
Štíhlice : 7. 5. 2015
Zapsala: Čermáková
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