Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 13/2017
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 6.9.2017
Přítomni: Rychta, Čermáková, Budská, Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Omluveni: Susová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Jmenování zapisovatele okrskové komise
Obecní pozemek p.č. 808
LOŠBATES
Různé

Ad.1: V souladu s ustanovením § 14c písm. f) zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů poskytuji informaci o
počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou
konat ve dnech 20. a 21. října 2017:

Počet okrsků: 1
Sídlo volebního okrsku č. 1: Obecní úřad Štíhlice, Štíhlice 5, 281 63
Ad. 2: Starosta obce jmenoval paní Kamilu Bláhovou zapisovatelkou okrskové volební komise pro
volby do Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017.
Ad. 3: Dne 6.9.2017 byla obecním úřadem přijata Žádost o povolení využití obecního pozemku od
paní Mgr. Kateřiny Růzhové. Jedná se o pozemek p.č. 808 v k.ú. Štíhlice. Důvodem k podání
žádosti je využití přístupové cesty pro těžkou techniku.
Zastupitelé obce žádost projednali a přijali následující:
Usnesení č. 27/2017: Zastupitelé schvalují Žádost o povolení využití obecního pozemku p.č.
808 v k.ú. Štíhlice podanou paní Mgr. Kateřinou Růzhovou. Využití obecního pozemku p.č.
808 v k.ú. Šíthlice je schváleno do 1.2.2018 s tím, že pozemek bude po dokončení prací uveden
do původního stavu.
Souhlas: všichni přítomni tj. 6 hlasů
Ad. 4: Starosta obce Štíhlice předložil zastupitelům návrh Příkazní smlouvy uzavřené mezi
LOŠBATES, dobrovolný svazek obcí a společností MOBA office, s.r.o. Předmětem této smlouvy je
závazek spol. MOBA office, s.r.o. poskytovat svazku LOŠBATES služby ve věci organizace a
administrace soutěže a administraci nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.
Zastupitelé Příkazní smlouvu prostudovali a usnesli takto:
Usnesení č. 28/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje, aby zástupce obce na sněmu delegátů
LOŠBATES, dobrovolného svazku obcí hlasoval pro schválení Příkazní smlouvy uzavřené
mezi LOŠBATES, dobrovolného svazku obcí (jako “Příkazce”) a MOBA office, s.r.o. (jako
“Příkazník”).
Předmětem této smlouvy je závazek Příkazníka k poskytování služeb ve věci organizace a
administrace soutěže o návrh (“SoN) dle § 143 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. a administraci
nadlimitní veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění (“JŘBU”) v souladu s § 65)

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (“ZZVZ”), s názvem “Svazková
základní škola dobrovolného svazku obcí LOŠBATES – soutěž o návrh a navazující JŘBU na
zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor.
Souhlas: všichni přítomni tj. 6 hlasů
Ad. 5: Různé
Svoz nebezpečných odpadů proběhne 23.9.2017 od 11:55 do 12:15 s nakládkou u staré
hospody č.p. 45. Připomínáme občanům, že odpady není možné na místo uložit předem, ale
odevzdat přímo svozové firmě.
Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení:
olověné akumulátory, lednice (prázdné), televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky,
olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla,
vývojky a ustalovače případně jiné.
NEBUDE SE ODEBÍRAT ŽELEZNÝ ŠROT, ZNEČIŠTĚNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY A
PNEUMATIKY.
Štíhlice: 13.9.2017
Zapsala: Bláhová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno:
Sejmuto:

