Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 15/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 27.7.2016
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Ing. Světlý
Omluveni: Kučák, Strnad
Program:
1. Dětské hřiště
2. Mimořádná valná hromada mikroregionu Černokostelecko
3. Spádovost – jednání Říčany
4. Cenová nabídka Ing. Václav Braun
5. Různé
Ad.1: Zastupitelstvo obce se dne 27.7.2016 sešlo na dětském hřišti v obci Štíhlice, aby posoudilo
jeho stav. Vzhledem ke špatnému stavu atrakcí a plotu z dřevěných kulatin se zastupitelé rozhodli
hřiště dočasně uzavřít. Prosíme obyvatele obce a především jejich děti, aby do odvolání dětské
hřiště nevyužívali! V neděli 14.8.2016 od 13:00 se uskuteční brigáda a hřiště se uvede do
provozuschopného stavu. Prosíme dobrovolníky, kteří jsou ochotni pomoci, přijďte a pomozte
zastupitelům v jejich úsilí.
Ad. 2: Dne 27.7.2016 byla svolána mimořádná valná hromada Mirkoregionu Černokostelecko,
které se zúčastnili všichni zástupci obcí mikroregionu. Projednával se projekt „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráci“. Starosta města Kostelec nad Černými
lesy pan Ing. Kahoun upozornil na fakt, že projekt výhledově neúnosně zatíží rozpočet města
Kostelec, a pokud nepřistoupí do svazku další obce (v jednání je i město Český Brod), vystoupí
město Kostelec nad Černými lesy z DSO Mikroregionu Černokostelecko. Na svém zasedání dne
26.7.2016 zastupitelé města Kostelec n.Č.l. usnesením č. 4/5/2016 schválili vystoupení města z
DSO Mikroregionu Černokostelecko. Obec Štíhlice vystoupení ze svazku nezvažuje.
Ad. 3: Starosta obce se 26.7.2016 zúčastnil schůzky starostů plánované Svazkové školy v
Louňovicích. Setkání se uskutečnilo na Městkém úřadě v Říčanech, kde společně s manažerkou
projektu MAP – pro úspěch našich škol! paní Mgr. Třeštíkovou řešili plán demografického šetření
pro naše území, spádovost a možnou provázanost škol.
Ad. 4: Starosta obce předložil zastupitelům cenovou nabídku na vypracování projektové
dokumentace systému odkanalizování a likvidace splaškových vod obce Štíhlice, kterou vypracoval
pan Ing. Braun. Tento projekt je nutným podkladem potřebným k podání žádosti na dotaci
„výstavba kanalizace a ČOV Štíhlice“ Zastupitelé nabídku zvážili a přijali následující:
Usnesení č. 24/2016: Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s cenovou nabídkou na vypracování
projekotvé dokumentace systému odkanalizování a likvidace spalškových vod obce Štíhlice
vypracovanou panem Ing. Václavem Braunem.
Souhlas: všichni přítomni tj. 5 hlasů
Ad. 5: Různé:
a) Stavební úřad města Kostelec n.Č.l. oznamuje provedení závěrečné kontrolní prhlídky
stavby obslužné komunikace na pozemcích p.č. 83/15 a 133/30 v k.ú. Štíhlice.
b) Odbor správních agend a dopravy MÚ v Říčanech stanoví přechodnou úpravu silničního
provozu na pozemní komunikaci II/113 v k.ú. Štíhlice a Doubravčice z důvodu provádění

stavebních prací: rekonstrukce el. vedení Doubravčice – Štíhlice.
c) Technické služby Obce Struhařov podali informaci o stavu návozu BRO k likvidaci v
kompostárně Struhařov. Naši občané na kompostárnu Struhařov dodali 0,14 BRO.
Připomínáme občanům obce Štíhlice, že bioodpad mohou na kompostárně Struhařov
zlikvidovat na základě POTVRZENÍ OBCE ŠTÍHLICE, které je k vyzvednutí na
obecním úřadě každou středu od 18:00 do 20:00. Bližší informace k likvidaci bioodpadů
naleznete na webových stránkách obce Struhařov.
Štíhlice : 4.8.2016
Zapsala: Bláhová
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Vyvěšeno: 4.8.2016
Sejmuto:

