Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 9 /2016
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 4.5.2016
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Program:
1. Jednání v obci Louňovice
2. Předání stavby komunikace p.č. 482/2
3. Nájemní smlouva hrobového místa
4. Různé
Ad. 1: Starosta informoval zastupitele o jednání starostů v obci Louňovice. Starosta obce Louňovice
představil záměr o zřízení dobrovolného svazku obcí za účelem plnění úkolů v oblasti školství,
zejména zajišťování povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území členských
obcí.
Ad. 2: Dne 19.4.2016 převzal starosta obce výstavbu infrastruktury pro výstavby RD na pozemku
482/2 v obci Štíhlice. Vzhledem k nevyhovujícím parametrům modulu přetvárnosti byla provedena
záměna krytu vozovky na asfaltový recyklát s asfaltovým postřikem a posypem kamennou drtí.
Ad. 3: O uzavření nové smlouvy o nájmu místa o rozměrech 1x1. tj. 1 m2 na obecním pohřebišti
požádala paní Jitka Kopačová, po úmrtí svého otce Jiřího Paďoura. Nová smlouva bude platná od
1.5.2016.
Zastupitelstvo nemá námitek proti pronájmu a proto přijalo následující:
Usnesení č. 16/2016: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na hrobové
místo o výměře 1 m2 na hřbitově ve Štíhlicích s paní Jitkou Kopačovou s účinností od 1.5.2016
na deset let.
Souhlas: všichni přítomni tj. 7 hlasů
Ad. 4: Různé
a) Dne 21.4.2016 bylo MěÚ v Kostelci nad Č.l. vydáno dodatečné povolení pro stavbu
rodinného domu č.p. 29 na pozemku stavební parcela parcelní č. 59 v katastrálním území
Štíhlice.
b) Ve dnech 9.7. - 10.7.2016 bude po silnici č. III/11311 (směr Kozojedy) vedena objízdná
trasa směr Praha – Kolín, a to z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 1132-2 u Českého Brodu.
c) Nefungující veřejné osvětlení bylo řešeno opravou kabelu na komunikaci č.p. 482/2 (u
Kučáků).
Štíhlice : 11.5.2016
Zapsala: Bláhová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák
Vladimír Strnad
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