Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 19/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 21.9.2016
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Kučák, Strnad
Omluveni: Ing. Světlý
Program:
1. Volby do zastupitelstev krajů – doba a místo konání voleb
2. Technické zhodnocení provozování vodohospodářského majetku a plán investic
3. Změna v platbách za odběr pitné vody
4. Různé
Ad. 1: Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dnech 7. a 8. října 2016. Volební místnost v
obci Štíhlice na obecním úřadě č.p. 5. se otevře v pátek 7.10.2016 ve 14:00 a zavře ve 22:00. V
sobotu 8.10.2016 mohou voliči přijít volit své kanidáty od 8:00 do 14:00.
Ad. 2: Firma VODOS Kolín předložila obci Štíhlice technickou zprávu s technickým zhodnocením
provozování vodohospodářského majetku a plán investic (vodovod Štíhlice). Hodnocené období je
od 1.1.2015 do 31.12.2015. Ze zprávy vyplývá, že v daném období nebyla podána a tedy ani
vyřizována žádná stížnost vycházející z řad občanů obce Štíhlice. Vzhledem k tomu, že vodovod
Štíhlice byl vybudován v roce 2011, jedná se tedy o nové vodohospodářské zařízení, navrhuje firma
VODOS Kolín pouze umístění havarijního čidla do armaturní komory s dálkovým přenosem na
pohotovostní službu provozovatele v hodnotě cca 10 000,- Kč.
Ad. 3: Firma VODOS Kolín předložila obci Štíhlice DODATEK č. 1 ke smlouvě o dodávce vody
č. 02/2013. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. 4 – Cena a způsob placení. Voda bude
odběrateli fakturována měsíčně, podle skutečně odebraného množství. Splatnost faktur je
dohodnuta 14 dní ode dne vystavení faktury. Tento dodatek je uzavřen na dobu neurčitou s účinností
od 1.10.2016.
Ad. 4: Různé
a) Připomínáme občanům, že dne 1.10.2016 proběhne svoz nebezpečného odpadu. Sběrné
místo bude před hospodou od 11:55 do 12:15. Vzhledem k předchozím zkušenostem,
upozorňujeme občany, že odpad není možné ponechat na sběrném místě předem!
b) Velkoobjemový kontejner bude přistaven před Rychtovými v sobotu ráno dne
15.10.2016 a odvezen v pondělí 17.10.2016 ráno.
Štíhlice: 29.9.2016
Zapsala: Bláhová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák:………………………….
Vladimír Strnad:……………………...
Vyvěšeno: 30.9.2016
Sejmuto:

