Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 2/2017
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 25.1.2017
Přítomni: Rychta, Čermáková, Budská, Kučák, Strnad
Omluveni: Susová, Ing. Světlý
Program:
1. Sběr, svoz a likvidace odpadu:
a) Záměr obce optimalizovat smluvní vztahy
b) Uzavření smlouvy se spol. ARCH consulting s.r.o.
c) Účast obce ve sdružení zadavatelů
d) Pověření starosty obce
2. Veřejnoprávní smlouva s SDH Štíhlice
3. Inventura majetku obce (seznámení)
4. Bezpečnost chodců na silnici č. 113
5. Parkování na obecních pozemcích
6. Výroční schůze SDH Štíhlice
7. Různé
Ad. 1: Starosta obce informoval zastupitele o schůzkách se zástupci obcí a společností ARCH
consulting s.r.o., kde se projednává změna poskytovatele služeb spočívajících v zabezpečení sběru,
svozu a likvidaci směsného komunálního, tříděného, velkoobjemového a nebezpečného odpadu
(dále jen SLUŽBY). Dále předložil k prostudování Smlouvu o spolupráci a Smlouvu o společném
zadávání. Zastupitelé obce podklady prostudovali a usnesli se takto:
a) Usnesení č. 3/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr optimalizovat smluvní
vztahy obce s poskytovateli služeb spočívajících v zabezpečení sběru, svozu a likvidaci
směsného komunálního, tříděného, velkoobjemového a nebezpečného odpadu (dále jen
SLUŽBY), včetně ukončení smluvních vztahů s aktuálními poskytovateli SLUŽEB,
včetně realizace zadávacího řízení na výběr nového poskytovatele SLUŽEB (veřejná
zakázka).
Souhlas: všichni přítomni tj. 5 hlasů
b) Usnesení č. 4/2017: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy se společností
ARCH consulting s.r.o., IČ: 28779479, na poskytnutí služeb spočívajích v zajištěních v
zajištění realizace nadlimitní veřejné zakázky na poskytovatele SLUŽEB pro obec,
ve znění dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
Souhlas: všichni přítomni tj. 5 hlasů
c) Usnesení č. 5/2017: Zastupitelstvo obce souhlasí s účastí obce ve sdružení zadavatelů
pro účely společného zadávání ve smyslu § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (ZZVZ) a s uzavřením příslušné smlouvy o sdružení veřejných
zadavatelů ve smyslu § 7 odst. 2 ZZVZ, ve znění dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.
Souhlas: všichni přítomni tj. 5 hlasů
d) Usnesení č. 6/2017: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pana Tomáše Rychtu
k realizaci veřejné zakázky , jakož i k vešekrým úkonům obce jakožto zadavatele
s tím souvisejícím nebo na to navazujícím, s vyjímkou schválení zadávací
dokumentace veřejné zakázky a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na
realizaci veřejné zakázky.
Ad. 2: Zastupitelé obce Štíhlice obdrželi od velitelky SDH Štíhlice Markéty Horové Žádost o
dotaci. Výše dotace je 20 000,- Kč. Finanční prostředky budou sloužit na provoz sboru, akce sboru
a opravu stroje PPS12. Zastupitelé obce žádost zkontrolovali a příjali následující:
Usnesení č. 7/2017: Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí dotace pro Sdružení
dobrovolných hasičů obce Štíhlice. Dotace ve výši 20 000,- Kč bude použita výlučně na činnost

SDH Štíhlice, akce SDH Štíhlice a opravu stroje PPS12, která je v majetku SDH Štíhlice.
Kopie Žádosti o dotaci je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Souhlas: všichni přítomni tj. 5 hlasů
Usnesení č. 8/2017: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s SDH
Štíhlice o poskytnutí dotace ve výši 20 000,-Kč. Kopie veřejnoprávní smlouvy je přílohou č. 4
tohoto zápisu.
Souhlas: všichni přítomni tj. 5 hlasů
Ad. 3: Zastupitel a předseda kontrolního výboru pan Vladislav Strnad seznámil zastupitele s
provedenou inventurou majetku obce, která proběhla bez závad.
Ad. 4: Zastupitelka Bára Budská upozornila na znepokojivou situaci v obci, zejména bezpečnost
chodců na silnici č. 113. Podle slov zastupitelky zde automobily překračují povolenou rychlost a
nákladní vozy i při dodržení rychlosti ohrožují chodce na krajnici. Zastupitelé zvažují podání
žádosti na omezení rychlosti na 40 km/hod., nebo na úsekové měření rychlosti.
Ad. 5: Zastupitelé obce se zabývali otázkou zimní údržby místních komunikací. KSÚS
Středočeského kraje – Oblast Kutná Hora informovalo starostu o nutnosti řešení otázky
zaparkovaných automobilů, které stěžují průjezdnost techniky zejména v zimním období.
Zastupitelé příjali stížnosti také od místních obyvatel, kteří především v úseku od „staré hospody“
ke „Klubu občanů“ musí projít, nebo projet mezi automobily zaparkovanými po obou stranách
komunikace.
Zastupitelé zvažují příjmout obecně závaznou vyhlášku, která parkování na obecních pozemcích
zcela znemožní. Tímto zastupitelé připomínají stále platnou obecně závaznou vyhlášku č. 01/2003 o
místních poplatcích článek III. Poplatek za užívání veřejného prostranství odst. 1. a 4. a),b), která
užívání veřejného prostranství k trvalému parkování upravuje a zpoplatňuje.
Ad. 6: Dne 15.1.2017 s v „Klubu občanů“ konala výroční schůze SDH Štíhlice. Velitelka místního
sboru paní Markéta Horová shrnula uplynulý rok, nastínila plány pro rok 2017 a popřála letošním
jubilantům z řad dobrovolných hasičů mnoho zdaru. Členové SDH společně s hosty paní Markétou
Hruškovou a panem Mílou Dlabačem uctili památku zesnulému panu Otakaru Krutskému, který byl
členem SDH Štíhlice neuvěřitelných 70 let.
Pokladník SDH Štíhlice paní Kateřina Susová podala informaci o stavu pokladny ke konci roku
2016. Proběhla volba delegátů do okrskové komise a ve volbách funkcionářů SDH Štíhlice na další
období nedošlo k žádným změnám.
Ze zprávy o činnosti od velitelky SDH Štíhlice vyplývá, že členů SDH Štíhlice je 27.
Ad. 7: 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) Ples SDH Štíhlice se koná 11.2.2017 od 20:00 hodin v Kozojedech u Heřmanů.
Štíhlice: 1.2.2017
Zapsala: Bláhová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno: 2.2.2017
Sejmuto:

