Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 4 / 2016
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 29.2.2016
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Kučák, Strnad
Omluveni: Ing. Světlý
Host: Horová Markéta
Program:
1. Hasiči – jednotka
2. Škola Mukařov
3. Ukončení nájemní smlouvy na část obecního pozemku p.č. 133/1
4. Uzavření nájemní smlouvy na část obecního pozemku p.č. 133/1
5. Umožnění obecně prospěšných prací
6. Různé
Ad. 1: Starosta informoval zastupitele o zpracování podkladů nutných pro rozhodnutí zda zřídit
jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO). Zastupitel pan Kučák doporučil
starostovi ověřit si informaci o možnosti společné jednotky s obcí Doubek na základě uzavření
smlouvy o sdružení § 69a zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Výše ročního příspěvku obci Doubek by měla činit 10 000,-Kč – 15 000,- Kč.
Ad. 2: Starosta obce informoval zastupitele o dalším vývoji jednání mezi obcí Mukařov a starosty
spádových obcí, pro které obec Mukařov zajišťuje základní vzdělání. Z jednání vyplývá, že v
aktuálním návrhu smlouvy o spolufinancování rozšíření spádové základní školy Mukařov chybí
článek o příjímání žáků spádových obcí v dalších letech, a že po podpisu této smlouvy může dojít k
nedodržení závazků předchozích smluv.
Usnesení č.5: Zastupitelstvo obce neschvaluje aktuální návrh smlouvy o spolufinancování
rozšíření spádové základní školy Mukařov.
Souhlas: všichni přítomni tj. 6 hlasů
Ad. 3: S odkazem na informaci podanou na zastupitelstvu 10.2.2016 pí Čermáková navrhla
zastupitelstvu ukončení nájmu 200 m2 obecního pozemku p.č. 133/1 uzavřeného s p. Koukalem
Pavlem k 29.2.2016.
Problém byl projednán telefonicky s nájemcem pozemku (vzhledem k jeho zdravotnímu stavu).
Důvodem je převedení majetku, pozemku p.č. 133/21 s chatou č.2, na dceru v roce 2015.
Usnesení č.6: Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením nájmu 200 m2 p.č. 133/1 ve vlastnictví
obce Štíhlice v okolí chaty evidenční číslo 2 lokalita Lázně.
Souhlas: všichni přítomní tj. 6 hlasů
Ad. 4: Po vyvěšení záměru na pronájem části obecního pozemku p.č. 133/1 o rozloze 100 m2 bylo
navrženo pronajmout tento pozemek majitelce nemovitosti p.č. 133/21 se stavbou chaty pí Michaele
Řehákové, bytem Praha 10 – Dubeč, K Hádku 1164/15 za cenu v obci obvyklou tj. 10,- Kč za 1 m2
ročně. Po projednání zastupitelstvo přijalo následující:
Usnesení č.7: Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu na 100 m2 obecního pozemku
p.č. 133/1 v okolí chaty č.e. 2 za cenu 1 000,- Kč ročně, která bude uzavřena s datem 1.3.2016 a
účinností od 1.3.2016 do 31.12.2020.
Souhlas: všichni přítomni tj. 6 hlasů
Ad. 5: Starosta informoval zastupitele o požadavku Probační a mediační služby České republiky o
umožnění výkonu obecně prospěšných prací pro občana Štíhlic.

Usnesení č.8: Zastupitelstvo obce souhlasí, aby občan Štíhlic byl využit při výkonu obecně
prospěšných prací v obci Štíhlice.
Souhlas: všichni přítomni tj. 6 hlasů
Ad. 6: Různé
A) Zastupitelstvo upozorňuje na konání plesu hasičů dne 12.3.2016 od 19:30 v Kozojedech „U
Heřmanů“.
B) V sobotu dne 7.5.2016 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu v čase 11:50 – 12:15 hodin
před Rychtovými.
C) Zastupitelstvo sděluje, že dnem 1.2.2016 přebírá aktivity zajišťované ve věci sběru odpadů
firmou .A.S.A., spol.s r.o. firma FCC Česká Republika, s.r.o. na původní adrese firmy
.A.S.A., spol.s r.o.
D) Dne 22.2.2016 byl stavebním úřadem v Kostelci nad Černými Lesy vydán územní souhlas
pro výstavbu základnové stanice veřejné komunikační sítě společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. na budově ve vlastnictví Strnadových v areálu bývalého
statku. Tím by měl být významně posílen telefonní signál. Realizace se dá očekávat ve
druhé polovině března tohoto roku.
E) Ve věci řešení stavby chaty na obecním pozemku v lokalitě Holák, která znemožňuje
pronájem či prodej obecního pozemku sdělujeme, že bude provedena elektronická dražba
chaty. V současné době se provádí ocenění chaty a dražba bude provedena cca za 3 měsíce.
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