Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 5 /2016
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 9.3.2016
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Program:
1. Obecní komunikace p.č. 790 v k.ú. Štíhlice
2. Rozpočtové opatření č.1 2016
3. Žádost o vyjádření objízdné trasy
4. Zabezpečení požární ochrany na území obce
Ad. 1: Dne 2.3.2016 se na obecní úřad Štíhlice dostavil p. Jaroslav Hromas, šerif chatové oblasti
Holák a upozornil na nepříznivý stav vozovky obecní komunikace p.č. 790 v k.ú. Štíhlice. Stav
vozovky byl ovlivněn svozem dřeva (v únoru 2016) z lesa ve vlastnictví města Český Brod
obhospodařující firmou.
Pan Hromas požádal o finanční příspěvek na opravu komunikace od obce Štíhlice a současně
požádal, aby obec projednala finanční příspěvek s lesní společností provádějící svoz dřeva po
obecní komunikaci.
Výsledek jednání s firmou bude znám příští týden.
Ad. 2: Zastupitelstvo posoudilo návrh účetní obce na přijetí rozpočtového opatření č. 1/ 2016 s tím,
že přihlédlo i k vyjádření finančního výboru tlumočeného předsedou tohoto výboru p. Kučákem.
Finanční výbor nemá připomínky ke změnám v předpokládaných příjmech a výdajích obce v roce
2016.
Usnesení č.9/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016
Souhlas: všichni přítomni tj. 7 hlasů
Ad. 3: Zastupitelstvo projednalo Žádost o vyjádření k vedení objízdné trasy k úplné uzavírce sil.č.
I/12 z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 1132-2. Objízdná trasa směr Praha – Kolín by měla vést po
komunikaci III/ 11311 a to ve dnech 2.4 – 3.4.2016.
Zastupitelstvo obce doporučuje firmě Asig s.r.o. (dodavatel dopr. značení ), aby vzhledem ke stavu
a šířce komunikace zvolilo jinou objízdnou trasu.
Ad. 4: Zastupitelstvo obce znovu projednalo otázku formy jednotky požární ochrany (dále jen PO)
obce. Starosta obce informoval zastupitele o výši ročního příspěvku na společnou JSDHO obci
Doubek při zřízení společné jednotky PO. Roční příspěvek by činil 20 000,- Kč.
Na základě všech dostupných informací se zastupitelstvo rozhodlo podat žádost na zřízení Požární
hlídky obce, na kterou jsou kladeny nižší požadavky než na klasickou jednotku PO, zejména na
její vybavení a základního počtu stavu členů. Povinnost zřídit hlídku se ukládá obci rozhodnutím
HZS kraje na její žádost.
Usnesení č. 10/2016: Zastupitelstvo obce podá žádost územně příslušnému územnímu odboru
HZS kraje na zřízení Požární hlídky obce.
Souhlas: všichni přítomni tj. 7 hlasů
Ad. 5: Různé
• Velkoobjemový odpad bude uskutečněn koncem dubna 2016, termín bude upřesněn.
Štíhlice : 16.3.2016
Zapsala:Čermáková
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno: 14.3.2016
Sejmuto:

