Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 22/2016
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 16.11.2016
Přítomni: Rychta, Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Omluveni: Čermáková, Susová, Budská
Program:
1. Příspěvek na neinvestiční náklady MŠ Kozojedy
2. Kupní smlouva
3. Různé
Ad. 1: Obecní úřad ve Štíhlicích obdržel žádost Obce Kozojedy o příspěvek na neinvestiční náklady
pro mateřskou školu Kozojedy pro školní rok 2016/2017. Obec Kozojedy ze svého rozpočtu
přispívá na každé dítě cca 8 000,- Kč na školní rok. Zastupitelé obce žádost projednali a přijali
následující:
Usnesení č. 32/2016: Obec Štíhlice poskytne Mateřské škole Kozojedy pro školní rok
2016/2017 příspěvek na neinvestiční náklady ve výši 8 000,- Kč.
Poukázání daru zajistí účetní obce.
Souhlas: všichni přítomni tj. 4 hlasy
Ad. 2: Zastupitelům obce byla předložena Kupní smlouva mezi obcí Štíhlice a manželi
Štěpánovými, kteří na jejím základě kupují od obce Štíhlice pozemek p.č. 482/3 v k.ú. Štíhlice.
Zastupitelé obce smlouvu prostudovali a přijali následující:
Usnesení č. 33/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 482/3 o výměře 1 280
m2, nacházejícího se v katastrálním území Štíhlic, který je zapsán na listu vlastnictví č.10001
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ, panu
Ondřeji Štěpánovi, trvale bytem Neubuz 107, Neubuz a paní Veronice Štěpán, trvale bytem
Všemina 275, Slušovice, za cenu 1 600 000,- Kč (slovy jedenmilionšestsettisíckorunčeských)
podle návrhu kupní smlouvy, která je součástí tohoto usnesení jako jeho příloha. Daň z nabytí
nemovitosti hradí kupující.
Příslušnému katastrálnímu úřadu podá návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do
katastru nemovitostí Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ s.r.o., se sídlem Revoluční 1200/16,
Praha 1
Souhlas: všichni přítomni tj. 4 hlasy
Ad. 3: Různé
a) Městský úřad v Říčanech vydal VEŘEJNOU VYHLÁŠKU Oznámení o zahájení
projednávání návrhu zadání Územního plánu Vyžlovka.
b) Městský úřad v Říčanech odbor Životního prostředí vydal na základě žádosti spol. Lesů
České republiky, s.p. závazné stanovisko k provedení údržby funkcí vodního toku Štíhlický
potok ř. km 0,914 – 1,456 na pozemcích parc. KN 866/5, 866/11, 868/10, 868/9, 868/14,
868/5, 868/3, 868/17, 868/3, 868/6, 868/8, 868/7, 868/16, 868/15 v k.ú. Štíhlice. Termín
realizace prací bude stanoven od 1.11. do 31.3. každého roku.
Štíhlice: 21.11.2016
Zapsala: Bláhová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno: 23.11.2016
Sejmuto:

