Obecní úřad Štíhlice
Zápis č.2 /2016
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 10.2.2016
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová,Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Omluveni: Budská
Program:
1. Pronájem obecního pozemku 133/1
2. Prodloužení nájemní smlouvy obecního pozemku 133/1
3. Mikroregion Černokostelecko
4. Škola Mukařov
5. Požární ochrana obce
6. Různé
Ad. 1 Místostarostka informovala zastupitelstvo o změně ve vlastnictví chaty č.e. 2 na pozemku
133/21, ke které došlo koncem února roku 2015. Změnu místostarostka objevila při kontrole údajů o
chatách v obci dle KN.
Po osobním pohovoru s původní spoluvlastnicí pí Koukalovou bylo zjištěno, že původní vlastníci
po úmrtí syna v loňském roce darovali rekreační chatu vč. pozemku p.č. 133/21 své dceři, s tím, že
tato vyřídí vše na OÚ Štíhlice, což zatím neučinila. Současně původní vlastnice uvedla, že měli v
pronájmu část obecního pozemku p.č. 133/1 les v rozsahu 200 m2. Začátkem roku 2015 zrušili
zábor 100 m2 pozemku (zrušili ohradu a boudu pro psa, skládky dříví a vyklidili vraky aut). Loňský
poplatek zatím nezaplatili a vzhledem k výše uvedenému žádají, aby zastupitelstvo přihlédlo k
situaci, tj. k vyklizení pozemku a prominuli 50 % nájmu, tj. 1000,- Kč.
Po projednání případu, vzhledem k tíživé rodinné situaci zastupitelstvo přijalo následující:
Usnesení č.2: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí situaci s pronájmem části obecního
pozemku p.č. 133/1 a promíjí původním pronajímatelům polovinu nájmu za rok 2015.
Souhlas: všichni přítomni tj. 6 hlasů
Ad. 2 Dále místostarostka informovala, že nová vlastnice pozemku 133/21 s chatou na tomto
pozemku má zájem o pronájem části pozemku 133/1 v rozsahu 100 m2.
Zastupitlstvo obce po projednání přijalo následující:
Usnesení č.3: Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu části obecního pozemku č. 133/1 o
rozloze 100 m2.
Souhlas: všichni přítomni tj. 6 hlasů
Ad. 3 Zastupitelstvo projednalo připravované stanovy a výši ročního členského příspěvku
Dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí mikroregionu Černokostelecko (dále jen “svazek”), a
proto přijalo následující:
Usnesení č.4: Zastupitelstvo obce schválilo výši ročního členského příspěvku Dobrovolnému
svazku obcí mikroregionu Černokostelecko, který činí 20,- Kč na jednoho trvale bydlícího
obyvatele obce.

Souhlas: všichni přítomni tj. 6 hlasů
Ad. 4 Starosta obce informoval zastupitelstvo o jednání ze dne 10.2.2016, které vyvolal starosta
obce Louňovice, a kterého se zúčastnili starostové obcí, pro které škola Mukařov zajišťuje základní
vzdělání dětí v obcích trvale bydlících. Projednávaly se změny v připravované smlouvě (návrhu) o
spolufinancování rozšíření spádové základní školy Mukařov a dále se vede jednání ohledně
příjmání nových žáků ve školním roce 2016/2017.
Ad. 5 Starosta informoval zastupitele o nutnosti řešení otázky požární ochrany obce, která vychází
ze zákona č. 133/1985 Sb. Dle zákona musí mít obec zřízenou buď jednotku sboru dobrovolných
hasičů, nebo požární hlídku (tuto možnost schvaluje HZS kraje), či přispívat na společnou jednotku
HZS kraje nebo obce, jejíž jednotka požární ochrany je předurčena požárním poplachovým plánem
kraje pro uvedenou obec. Zastupitelstvo zváží dostupné možnosti a příjme opatření vedoucí k
vyřešení otázky PO.
Ad. 5 Různé
a) V úterý 9.2.2016 byla opravena bortící se zeď obecního rybníka. Tímto obecní úřad děkuje panu
Ing. Jiřímu Světlému, Vladimíru Strnadovi a Jaroslavu Strnadovi za provedenou opravu.
b) Dne 16.4.2016 proběhne úklid obce. Obec Štíhlice je zapojena společně s ostatními obcemi
Mikroregionu Černokostelecko do celorepublikové akce “UKLIĎME ČESKO”.
Štíhlice : 15.2.2016
Zapsala: Čermáková
Tomáš R y c h t a
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Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno: 17.2.2016
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