Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 6 / 2016
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 23.3.2016
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Strnad, Ing. Světlý
Omluveni: Budská, Kučák
Program:
1. Výsledek auditu
2. Obecní komunikace p.č. 790 v k.ú. Štíhlice
3. Sídlo SDH Štíhlice
4. Škola Mukařov
5. Různé
Ad. 1: Audit hospodaření obce za rok 2015 proběhl dne 15.3.2016. Závěrečný účet obce za rok 2015
bude projednán po obdržení zprávy o výsledku auditu.
Ad. 2: Byla podána informace z jednání s Kolínskou lesní společností s.r.o. v Kolíně, která v
letošním roce užívá komunikaci p.č. 790 ke svozu dřeva. V letošním roce (únor 2016) těžila a
odvážela kmeny, přislíbila přispět na údržbu místní komunikace p.č. 790 částkou 5 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce vynaloží na tuto komunikaci i vlastní prostředky. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že:
Usnesení č. 11/2016: Zastupitelstvo obce vynaloží na údržbu komunikace p.č. 790 z vlastních
prostředků částku 5 000,- Kč. Tato částka bude vyplacena po předložení faktury o provedených
pracích na komunikaci.
Souhlas: všichni přítomni tj. 5 hlasů
Ad. 3: Velitelka Sboru dobrovolných hasičů Markéta Horová požádala zastupitele o prodloužení
souhlasu s umístěním sídla SDH Štíhlice na adrese obecního úřadu Štíhlice 5. Souhlas s umístěním
SDH Štíhlice byl dán starostou obce, potvrzen a předán paní Horové.
Ad. 4: Zastupitelé obce Štíhlice projednali konečnou verzi Smlouvy o spolufinancování rozšíření
spádové základní školy Mukařov. Obec Mukařov, která zajišťuje spádovým obcím základní vzdělání,
do smlouvy přidala chybějící článek o navyšování kapacity školy od školního roku 2016/2017 tak,
aby byly přijaty všechny děti z obcí školského obvodu. Obec Mukařov se tak zavazuje činit až do
naplnění technické kapacity školského zařízení. Návrh smlouvy byl zastupiteli prostudován a bylo
rozhodnuto takto:
Usnesení č. 12/2016: Zastupitelé obce souhlasí se zněním Smlouvy o spolufinancování rozšíření
spádové základní školy Mukařov a uhrazení podílu obce dle článku V. bod 1 této smlouvy.
Pro: 3 hlasy
Proti: 2 hlasy
Ad. 5: Různé
a) Bylo zjištěno, že Douda Jan, bývalý nájemce obecního pozemku p.č. 136/22 a st. 302 v k.ú.
Štíhlice, který dluží na nájemném, které obec vymáhala exekučně a mělo již dojít k dražbě
nemovitosti dlužníka na obecním pozemku, v únoru letošního roku zemřel.
Z toho vyplývá, že vymáhání bude součástí dědického řízení.
b) Velkoobjemový odpad se uskuteční 15.4.(přistavení po poledni) a 16.4. 2016(odvoz po
poledni). O přistavení kontejneru bude ještě poslána SMS.
c) Kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven 7.5.2016 v čase 11:50 – 12:15 hodin před
Rychtovými.
Štíhlice : 30.3.2016
Zapsala: Čermáková
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
Vyvěšeno: 30.3.2016
Sejmuto:

