Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 8 /2016
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 20.4.2016
Přítomni: Rychta, Čermáková, Budská, Kučák, Strnad
Omluveni: Susová, Ing. Světlý
Program:
1. Požární hlídka obce
2. Jmenování velitelky požární hlídky
3. Výkon funkce místostarostky
4. Administrativní pracovník obce
5. Různé
Ad. 1: Na základě žádosti obce Štíhlice o zřízení požární hlídky, rozhodl Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje o přeřazení JSDH Štíhlice z kategorie JPO V na požární hlídku.
Usnesení č. 13/2016: V souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů zřizuje zastupitelstvo obce Štíhlice požární hlídku.
Souhlas: všichni přítomni tj. 5 hlasů
Ad. 2: Starosta obce navrhl zastupitelům jmenovat do funkce velitelky požární hlídky slečnu
Barboru Budskou.
Usnesení č. 14/2016: V souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů jmenuje zastupitelstvo obce velitelkou požární hlídky obce slečnu
Barboru Budskou a to na dobu neurčitou.
Souhlas: všichni přítomni tj. 5 hlasů
Ad. 3: Ke dni 30.4.2016 se vzdala funkce první místostarostky paní Marcela Čermáková. Důvodem
rezignace je věk a zdravotní stav. Paní Čermáková nadále zůstává členkou zastupitelstva.
Usnesení č. 15/2016: Zastupitelstvo obce přijímá rezignaci Marcely Čermákové na funkci
první místostarostky s účinností od 1.5.2016. Od data 1.5.2016 bude paní Čermáková pobírat
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 384,- Kč a po dobu šesti
měsíců jí bude vyplácena odměna ve výši 629,- Kč za administrativní pomoc na obecním
úřadě.
Souhlas: všichni přítomni tj. 5 hlasů
Ad. 4: Paní Čermáková ve své funkci zapracovala administrativní pracovnici paní Kamilu
Bláhovou, kterou starosta obce Štíhlice příjme ke dni 1.5.2016 do pracovního poměru jako úředníka
obce.
Ad. 5: Různé
a) Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se v sobotu 16.4.2016 zúčastnili úklidové akce.
Vytěžený odpad byl uložen a následně odvezen od Klubu občanů.
b) SDH Štíhlice zve občany na tradiční Pálení čarodějnic, které se uskuteční 30.4.2016 od
17:00 na hřišti u bytovek.
Štíhlice : 27.4.2016
Zapsala: Čermáková
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Jozef Kučák
Vladimír Strnad
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