Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 14/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 13.7.2016
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Program:
1. Příkazní smlouva WITERO s.r.o.
2. Pozemkové úpravy
3. Dětské hřiště
4. Různé
Ad. 1: Zastupitelům obce byla předložena příkazní smlouva od společnosti WITERO s.r.o.
Zastupitelé si prostudovali obsah Smlouvy o zabezpečení žádosti a administrace dotace na
„výstavba kanalizace a ČOV Štíhlice“. Zhotovitel zabezpečuje zejména:
➢ kompletaci podkladů potřebných pro podání žádosti z MZe, OPŽP
➢ Sledování schválení dotace
➢ Připravit a koordinovat společná jednání s generálním projektantem stavby
➢ Výběrové řízení na dodavatele stavby
Po projednání všech bodů příkazní smlouvy zastupitelé rozhodli takto:
Usnesení č. 23/2016 Zastupitelé obce Štíhlice souhlasí s podpisem Příkazní smlouvy
vyhotovené společností WITERO s.r.o. Smlouva o zabezpeční žádosti a administrace dotace
na „výstavba kanalizace a ČOV Štíhlice“. Tato smlouva se uzavírá na dobu počínaje dnem
podpisu smlouvy po dokončení projektu.
Souhlas: všichni přítomní tj. 7 hlasů
Ad. 2: Na základě podané žádosti minulého zastupitelstva a vlastníků pozemků obce Štíhlice
kontaktoval obec Státní pozemkový úřad, který pozemkovými úpravami funkčně uspořádává
pozemky, sceluje, nebo dělí a zabezpečuje jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich
hranic tak, aby se vytvořili podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Odborný rada pan
Ing. Poděbradský z pobočky v Nymburce vyzval obec Štíhlice, aby jmenovala do komise jednoho
člena z obce, který se bude účastnit řízení o pozemkových úpravách. Zastupitelé obce navrhli slečnu
Vendulu Strnadovou, která této problematice rozumí a dokáže obhájit zájmy obce a majitelů
pozemků. Je – li v obci případný další zájemce, ať se neprodleně ozve paní Soně Strnadové, která s
úřadem komunikuje.
Ad. 3: Vzhledem k nevyhovujícím bezpečnostním podmínkám na dětském hřišti ve Štíhlicích (u
bytovek) se zastupitelé rozhodli dne 27.7.2016 od 19:00 provést místní šetření přímo na hřišti. Na
základě tohoto šetření bude rozhodnuto o dalším osudu hřiště. Zastupitelé obce žádají občany
(zejména pak jejich děti), aby využívali hřiště s přihlédnutím k aktuálnímu stavu!
Ad. 4: Různé
a) Z důvodu dovolené nebudou ve středu 20.7.2016 úřední hodiny na obecním úřadě.
Dalším úřadním dnem bude středa 27.7.2016 od 18:00 do 20:00.
b) Stavební úřad v Kostelci n.Č.l. vydal dne 29.6.2016 Společný územní souhlas a souhlas s
provedením ohlášeného stavebního záměru pro stavbu rodinného domu p.č. 76/18 v k.ú.
Štíhlice a dne 1.7.2016 vydal Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného
stavebního záměru pro stavbu rodinného domu p.č. 438/30 v k.ú. Štíhlice.

c) MÚ v Říčanech Odbor životního prostředí – vodoprávní úřad dne 4.7.2016 oznámil
Záhájení řízení s obcí Mukařov, která dne 18.5.2016 podala žádost o vydání stavebního
povolení ke zřízení vodního díla: Vodovod – Mukařov, Srbín, Žernovka.
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