Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 20/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 19.10.2016
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Strnad, Ing. Světlý
Omluveni: Kučák
Program:
1. Nařízení o ulici „Kostelní“
2. Stížnosti na odpadní vody
3. Ukládání odpadů
4. Schůzka v obci Chýně
5. Různé
Ad. 1: Vzhledem k narůstajícím stížnostem a upozornění PČR na matoucí a neoprávněné
označení místní komunikace při příjezdu do obce Štíhlice směrem od Žernovky – ulice „Kostelní“,
žádají zastupitelé majitele této cedule, aby ji odstranil a dále nepoužíval na místě, kde by mohla
působit zmatek. Obec Štíhlice v dohledné době neplánuje značení ulic.
Ad. 2: Zastupitelé obce žádají obyvatele Štíhlice, aby nevypouštěli odpadní vody do dešťové
kanalizace vedoucí obcí. Dešťová kanalizace je určena výhradně na dešťovou vodu a odpadní
vody do ní vypouštěné jsou evidentní zápachem a pokud právě neprší, je celkem jednoduché
odhalit, v kterém úseku jsou splašky vypouštěny. Nenuťte zastupitele svým jednáním situaci řešit
sankcemi.
Ad. 3: Ve dnech 15. až 17.10.2016 byl přistaven velkoobjemový kontejner. Ráno 16.10.2016 okolo
8:00 byla do kontejneru uložena lednička (patří do nebezpečného odpadu) a to osobami, které přijeli
vozem s SPZ 3AD 5843. Dále byl kontejner naplněn takovým způsobem, že svozový vůz byl nucen
na návsi ponechat část gauče. Po těchto dalších smutných zkušenostech s odpady se zastupitelé
rozhodli veškeré ukládání odpadů včetně velkoobjemových monitorovat a případně uložit
kontejner na uzamčené místo, které bude pod dohledem pověřené osoby otevřeno pouze v daných
časových úsecích.
Ad. 4: Starosta obce se 13.10.2016 společně se starostou obce Louňovice, Tehovec a Babice
zúčastnil návštěvy obce Chýně. Důvodem schůzky bylo čerpání zkušeností spojených se přípravami
a zahájením stavby školy. Starostka obce Chýně paní Mgr. Chvojková starostům představila jejich
vítězný projekt a nastínila, jaká úskalí musela obec ve spojitosti s novou školou řešit. Dále se
starostové přesunuli do obce Sulice, kde je starosta Ing. Čuřík provedl základní a mateřskou školou
postavenou obcí v letech 2015 a 2016.
Ad. 5: Různé
a) Oprava veřejného osvětlení byla objednána 14.10.2016 a pan Pokorný přislíbil opravu
pohasínajících a nefunkčních lamp v co nejbližším termínu.
b) Sbor dobrovolných hasičů Lensedly přiveze do naší obce dne 17.12.2016 Betlémské světlo.
Jedná se o naprosto nezištnou akci bez jakéhokoliv finančního přispění ze strany občanů.
Podrobnější informace o akci budou zveřejněny později.
c) Stavební úřad v Kostelci nad Č.l. vydal územní rozhodnutí o umístění stavby na
pozemcích p.č. 103/5 (ostatní plocha) a 103/9 v k.ú. Štíhlice.
d) Obecní úřad upozornila PČR na krádež, která se stala během měsíce října v lokalitě Holák.
Štíhlice: 26.10.2016
Zapsala: Bláhová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno: 26.10.2016
Sejmuto:

