Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 17/2017
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 15.11.2017
Přítomni: Rychta, Čermáková, Budská, Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Omluveni: Susová
Program:
1. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – úprava místních komunikací
2. Nákup softwaru – spisová služba
3. Výše odměn zastupitelů
4. Termín zasedání zastupitelstva
5. Dílčí přezkoumání hospodaření obce
6. Ceny za svoz separovaného odpadu pro rok 2018
7. Různé
Ad. 1: Městský úřad v Říčanech odbor správních agend a dopravy zahájil na základě žádosti Města
Český Brod a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje řízení o návrhu opatření obecné
povahy – stanovení místní úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy – č. II/113, č. III/10172,
č. III/11311, č. III/11312.
Město Český Brod podalo žádost na základě návrhu Krajské správy a údržby silnic Středočeského
kraje. Omezení tranzitní nákladní dopravy nad 12t je odůvodněno nedostatečnými normovými
parametry, nedostatečnou únosností, nebezpečným směrovým a výškovým vedení trasy, šířkovým
uspořádáním, absencí zpevněných i nezpevněných krajnic. V průjezdních úsecích obcemi je situace
komplikována blízkostí zástavby a pohybem chodců.
Ad. 2: Účetní obce navrhla zastupitelům nákup softwaru potřebného k vedení Spisové služby.
Zastupitelé návrh projednali a usnesli se takto:
Usnesení č. 32/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup softwaru pro potřeby obecního
úřadu, který bude sloužit ke správě dokumentů. Výběrem poskytovatele pověřuje paní
Strnadovou.
Souhlas: všichni přítomni tj. 6 hlasů
Ad. 3: Účetní obce informovala zastupitele o nové koncepci systému odměňování za výkon funkce
členů zastupitelstev dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávních celků s platností od 1.1.2018. Na základě těchto informací se zastupitelé
rozhodli takto:
Usnesení č. 33/2017: Za účelem zamezení možného zpochybění vyplácení odměn z důvodu
rozporu se zákonem stanovuje výši odměn na základě Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017
Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků za výkon jednotlivých
funkcí neuvolněných zastupitelů takto: starosta - 21 899,- Kč, místostarosta – 19 709,- Kč, člen
zastupitelstva – 1 095,- Kč, předseda výboru – 2 190,- Kč, člen výboru – 1 825,- Kč a to s
účinností od 1.1.2018. Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce bude poskytována jedna
odměna za jednu jím vykonávanou funkci, a to za funkci, za níž stanovilo zastupitelstvo obce
nejvyšší odměnu.
Souhlas: všichni příotmni tj. 6 hlasů

Ad. 4: Vzhledem k blížícímu se konci roku zastupitelé jednali o přesunutí posledního zasedání
zastupitelstva obce Štíhlice a usnesli se takto:
Usnesení č. 34/2017: Zastupitelstvo obce Štíhlice stanovuje datum konání posledního zasedání
zastupitelstva obce na 29.12.2017.
Souhlas: všichni přítomni tj. 6 hlasů
Ad. 5: Starosta obce seznámil zastupitelstvo o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce,
které proběhlo dne 13.11.2017. Zastupitelstvo obce vzalo výsledek přezkoumání na vědomí.
Ad. 6: Společnost FCC informovala zastupitelstvo o navýšení cen svozů separovaného odpadu pro
rok 2018. Argumentují tím, že současná skladba plastové separace z veřejných kontejnerů na obcích
naprosto ztratila výkupní hodnotu a jsou již několik měsíců nuceni za tento materiál platit. Dále
pak, že dostupné vzdálenosti na nejbližší třídící linky jsou v minimálních přejezdech 80 – 120 km.
Zvýšení cen za svoz separovaného odpadu se týká všech separovaných komodit, tedy i papíru a
skla. Dle předpokladu účetní obce bude celkové zvýšení ceny za svoz separovaného odpadu v roce
2018 nákladnější o 6 080,- Kč bez DPH.
Ad. 7: Různé
•

Srdečně Vás všechny zveme na Mikulášskou besídku, která se uskuteční na návsi dne
5.12.2017 od 17:00.

•

Společnost ČEZ informuje obyvatele obce Štíhlice na přerušení dodávky elektrické
energie a to dne 8.12.2017 od 7:30 do 15:00. Přerušení se týká celé obce.

Štíhlice: 22.11.2017
Zapsala: Bláhová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno:
Sejmuto:

