Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 13/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 29.6.2016
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Kučák, Strnad
Omluveni: Ing. Světlý, Budská
Host: pan Jelínek
Program:
1. Uložení stavebního materiálu na obecním pozemku
2. Kanalizace ve Štíhlicích
3. Údržba zeleně v obci
4. Různé
Ad.1: Na obecní úřad přišla písemná žádost pana Krňanského, který žádá zastupitele o kladné
vyřízení ve věci dočasného uložení stavebního materiálu na obecním pozemku p.č. 78/5 (mezi
„Klubem“ a panem Krňanským). Důvodem je rekonstrukce střechy na objektu č.p. 56. Pan
Krňanský v žádosti dále přislíbil, že obecní pozemek bude po dokončení prací uveden do
původního stavu.
Zastupitelé žádost projednali a s uložením stavebního materiálu na pozemek p.č. 78/5 souhlasí.
Ad. 2: Starosta obce Štíhlice informoval zastupitele o schůzce se zástupci firmy WITERO s.r.o.
Důvodem byla plánovaná výstavba kanalizace ve Štíhlicích. Výše uvedená firma zajišťuje pro
soukromé a veřejné subjekty čerpání dotací ze strukturálních fondů EU. Zástupci firmy WITERO
s.r.o. panu Nymburskému byla předložena k nahlédnutí ekonomická studie Gravitační kanalizace a
ČOV pro obec Štíhlice. Dalším krokem bude vyhotovení Smlouvy o zabezpečení žádosti a
administrace dotace na „výstavba kanalizace a ČOV Štíhlice“, která bude předložena zastupitelstvu.
Ad. 3: Na zasedání zastupitelstva se dostavil pan Jelínek, který vytknul starostovi nečinnost ve věci
údržby zeleně v obci a na hřbitově. Starosta a zastupitelé obce přiznávají, že údržba zeleně značně
pokulhává. Proto zastupitelé vyzývají občany Štíhlic, kteří mají zájem se aktivně podílet na údržbě,
ať neváhají a kontaktují obecní úřad, kde se domluví podmínky za jakých bude spolupráce probíhat.
Ad. 4: Různé
a) Obec Štíhlice se v týdnu od 3.7. do 10.7.2016 rozrostla o děti, které tráví část svých
prázdnin u zastupitelky Báry Budské. Akce se jmenuje „Léto s Bárou“.
b) V minulých dnech proběhla oprava veřejného osvětlení, ale stále jsou v obci lampy, které
nesvítí, proto se bude po dohodě s panem Pokorným v opravách pokračovat a to v týdnu od
18.7.2016.
Štíhlice : 8.7.2016
Zapsala: Bláhová
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