Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 12/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 15.6.2016
Přítomni: Rychta, Čermáková, Budská, Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Omluveni: Susová
Program:
1. Svazková škola v obci Louňovice
2. Závěrečný účet Mikroregionu Černokostelecko
3. Řízení po panu Doudovi
4. Prodej pozemků
5. Různé
Ad. 1: Starosta obce informoval zastupitele o jednání starostů v obci Louňovice, které se konalo dne
7.6.2016. Starostové obcí Louňovice, Štíhlice, Babice, Svojetice a Tehovec jednají o nedostatečné
kapacitě základního školství. Výsledkem jednání je plánovaná výstavba nové svazkové školy v
Louňovicích. Svazková škola bude situována v k.ú. Louňovice a to na pozemku p.č. 171/32 a
začleněno bude i sportoviště na pozemku p.č.171/30 a dětské hřiště na pozemku p.č. 171/4. Škola
by měla mít kapacitu 400 – 450 žáků a jídelna 600 osob.
Ad. 2: Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se závěrečným účtem mikroregionu Černokostelecko.
Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko za rok 2015 je vyvěšen v elektronické
podobě od 10.6.2016 do 26.6.2016.
Ad. 3: JUDr. Scholz informoval obec Štíhlice o aktuálním vývoji probíhajícího dědického řízení po
zemřelém Janu Doudovi, do kterého obec odeslala přihlášku pohledávek v celkové výši
29 129,- Kč. Podle posledních informací nebyl doposud stanoven okruh všech dědiců, čímž se
proces pravděpodobně prodlouží. S ohledem na tuto skutečnost nebylo zatím možné rozhodnout o
vypořádání pohledávek obce.
Ad. 4: Dne 13.6.2016 byla podána na obecní úřad Štíhlice cenová nabídka na koupi pozemků p.č.
288 a p.č. 136/8 v k.ú. Štíhlice a to 500,- Kč za 1 m2. Zastupitelé obce nabídku projednali a přijali
následující:
Usnesení č. 22/2016: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením kupní smlouvy o prodeji
pozemku p.č. 288 – stavební pozemek o výměře 46 m2 v k.ú. Štíhlice a pozemku p.č. 136/8 –
zahrada o výměře 449 m2 v k.ú. Štíhlice za cenu 500,- Kč za 1 m2 pozemku.
Souhlas: všichni přítomni tj. 6 hlasů
Ad. 5: Různé
a) Z důvodu stavebních prací u domu pana Volka, byla dočasně odinstalována pevná část
zastávky autobusu na silinici II/113. Po dokončení prací, bude zastávka vrácena na původní
místo.
b) DSO Mikroregion Černokostelecko vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozice Manažer
CSS a Specialista pro rozvoj mikroregionu. Zájemci mohou své životopisy s „motivačním
dopisem“ a přiloženou fotografií zasílat do 10.7.2016 k rukám paní Růžičkové na adresu
Konojedy 7, 281 63 Kostelec nad Č.l. Požadavky a pracovní podmínky výše uvedených
pracovních pozic jsou vyvěšeny na úřední desce.
c) Ve dnech 9.7. - 10.7.2016 bude z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 1132-2 uzavřena
komunikace I/12. Objízdná trasa Praha – Kolín je stanovena přes komunikace II/113 a
III/11311 přes obce Tismice, Mrzky, Doubravčice a Štíhlice. Provoz autobusové dopravy
bude veden po dobu uzavírky stejně jako ostatní automobilová doprava.
Štíhlice : 22.6.2016
Zapsala: Bláhová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno: 28.6.2016
Sejmuto:

