Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 1/2017
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 11.1.2017
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Strnad, Ing. Světlý
Omluveni: Kučák
Program:
1. Záměr prodeje pozemku 482/7
2. Rozpočtové opatření č. 3/2016
3. Zimní údržba v obci
4. Různé
Ad. 1: Na základě projeveného zájmu o nákup obecního pozemku p.č. 482/7 v k.ú. Štíhlice, přijali
po projednání zastupitelé následující:
Usnesení č. 1/2017: Zastupitelé obce Štíhlice přijali záměr prodeje obecního pozemku 482/7 o
výměře 1 025 m2 nacházející se v katastrálním území Štíhlice, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 1001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha –
východ.
Souhlas: všichni přítomni tj. 6 hlasů
Ad. 2: Zastupitelstvo posoudilo návrh účetní obce na přijetí rozpočtového opatření č. 3/2016 s tím,
že přihlédlo i k vyjádření finančního výboru. Došlo ke zvýšení daňových příjmů proti očekávané
skutečnosti a zvýšení ostatních příjmů (celkem o 186 320,- Kč). Zvýšily se i výdaje proti
původnímu předpokladu, a to zejména výdaje za volby, veřejné osvětlení, výdaje za svoz odpadů
apod. Protože jde o skutečnosti zastupitelům známé z jednání v zastupitestvu , přijalo následující:
Usnesní č. 2/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016.
Souhlas: všichni přítomni tj. 6 hlasů
Ad. 3: Starosta obce informoval zastupitele o zimní údržbě, která byla nutná vykonat v prvních
lednových dnech v obci. Dne 4.1.2017 byla zcela odříznuta cesta do osady Holák. S pomocí pana
Pavla Krutského a jeho těžké techniky, byla cesta zprůjezdněna téhož dne odpoledne. Dále pak bylo
v dalších dnech nutné cesty prohrnout pluhem, což společnými silami zvládli pan Vlasta Vik a pan
Jaroslav Volek. Tímto jim zastupitelé obce děkují za pomoc.
Zastupitelé dále řešili každoročně opakující se situaci v osadě Holák, kdy dochází k zavátí
příjezdové cesty a po návrhu účetní obce Soni Strnadové zvažují zakoupení zachytné sítě tzv.
„zásněžky“ (protisněhový plot).
Ad. 4: Různé
a) Zastupitelstvo upozorňuje, že domovní odpad v poplenicích bude na známku z roku 2016
vyvážen do konce února 2017 (poslední svoz 27.2.2017). Jednorázové známky platí
průběžně i v roce 2017.
b) Mastopust v letošním roce proběhne v sobotu 25.2.2017.
Štíhlice: 18.1.2017
Zapsala: Bláhová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno: 18.1.2017
Sejmuto:

