Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 12/2017
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 23.8.2017
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Program:
1. Cesta na Holák
2. Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
3. Změna poskytovatele pevné linky a internetu
4. Žádost o změnu směrné části územního plánu
5. Kácení stromu
Ad. 1: Dne 16.8.2017 se dostavila na obecní úřad paní Hřebíková z osady Holák a vznesla stížnost
na stav obecní cesty p.č. 790 v k.ú. Štíhlice vedoucí do osady Holák. Zastupitelé berou tuto
skutečnost na vědomí. Zastupitelé obce uvedli, že vhodným materiálem na opravu komunikace by
byl asfaltový recyklát a bude – li možnost recyklát objednat, učiní tak.
Ad. 2: V souladu se zákonem o volbách do Parlamentu a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000
Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška”)
podle § 14c písm. c) zákona se stanovuje čtyřčlenná okrsková volební komise.
Volby proběhnou ve dnech 20. a 21. října.
Ad. 3: Na základě podnětu účetní a úřednice obce Štíhlice byl zastupitelům přeložen návrh na
změnu poskytovatele pevné linky a internetu pro potřeby obecního úřadu. Výše záloh za tyto služby
jsou neúměrně vysoké a využití těchto služeb (zejména pevné linky) obecním úřadem nepravidelné
a minimální. Měsíční náklady by se i přes počáteční investice – jednotka na příjem internetu, wi – fi
modem a telefonní aparát, tímto krokem snížily těměr o polovinu. Účetní obce paní Strnadová
zastupitele informovala o nutnosti ověření stávající smlouvy, aby se změnou nebylo účtováno příliš
vysoké penále.
Zastupitelé obce věc projednali a rozhodli:
Usnesení č. 26/2017: Zastupitelé schvalují změnu poskytovatele pevné linky a internetu pro
potřeby obecního úřadu a pověřili účetní obce paní Strnadovou, aby před zahájením změny
prověřila možnosti ukončení stávající smlouvy.
Souhlas: všichni přítomni tj. 7 hlasů
Ad. 4: Na zasedání zastupitelstva se dostavil pan Urban s žádostí o Změnu směrné části územního
plánu obce Štíhlice, a to z důvodu výstavby na pozemcích p.č. 65/1, 64/1,2 a 803 v k.ú. Štíhlice.
Pan Urban zastupitelům předložil podklady vypracované advokátní kanceláří Kruták & Partners
s.r.o., na jejichž základě o tuto změnu žádá. Vzhledem k tomu, že schválení změny územního plánu
vyžaduje důkladné prostudování, nebylo v této věci rozhodnuto.
Ad. 5: Obecní úřad Štíhlice vyzývá majitele pozemku p.č. 252 v k.ú. Štíhlice k pokácení uschlého
stromu. Padající větve ohrožují bezpečnost na komunikaci číslo 11311.
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Zapsala: Bláhová
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