Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 3/2017
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 8.2.2017
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Strnad, Ing. Světlý
Omluveni: Kučák
Program:
1. Projekt kanalizace
2. Prodej pozemku
3. Jednání se zástupci spolku Klidný Tehov a okolí
4. Různé
Ad. 1: Zastupitelům obce byl předložen vypracovaný projekt gravitační kanalizace a ČOV pro 300
EO. Projekt zhotovila firma FIALA PROJEKTY na základě SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO: 11/2016
o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti uzavřené s Ing. Václavem Braunem. Zastupitelé
projekt prostudovali a usnesli se takto:
Usnesení č. 9/2017: Zastupitelé obce Štíhlice souhlasí s předloženým projektem SPLAŠKOVÉ
KANALIZACE A ČOV 300 EO vypracovaným společností FIALA PROJEKTY s.r.o., která je
podkladem pro stavební povolení.
Souhlas: všichni přítomni tj. 6 hlasů
Ad. 2: Dne 19.1.2017 byla podána na obecní úřad cenová nabídka na koupi obecního pozemku p.č.
482/7 v k.ú. Štíhlice o výměře 1 025 m2. Zastupitelé obce nabídku projednali a přijali následující:
Usnesení č. 10/2017: Zastupitelé obce souhlasí s uzavřením kupní smlouvy o prodeji obecního
pozemku p.č. 482/7 v katastrálním území obce Štíhlice zapsaného na LV 1001 u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – východ, a to panu Davidu
Orgoníkovi, Jungmannova 540/4, 251 01 Říčany, nar. 7.6.1993, za nabídnutou cenu 1 250,Kč/m2. Cenová nabídka je přílohou č. 1 tohoto zápisu. Právní úkony nutné k uskutečnění
prodeje provede pan JUDr. František Scholz.
Souhlas: všichni přítomni tj. 6 hlasů
Ad. 3: Starosta obce Štíhlice informoval zastupitele o schůzce se zástupci spolku Klidný Tehov a
okolí, z.s. (dále jen „Spolek“), která se uskutečnila dne 1.2.2017. Spolek nesouhlasí s plánovanou
přeložkou silnice II/107, která má v budoucnu vést obcí Tehov a žádal starostu obce o podporu v
jejich snažení.
Ad. 4: Různé
a) Městský úřad v Kostelci n.Č.l. vydal OZNÁMENÍ o zahájení řízení o změně v užívání
stavby: oplocení vč. vjezdové brány na pozemku 269/9 v k.ú. Štíhlice.
b) Tradiční MASOPUST proběhne 25.2.2017. Setkání masek u “Klubu občanů” bude v 9:00
hodin, odchod masopustního průvodu v 10:00. Letos průvod půjde “původní cestou” tedy od
Kozojed.
Štíhlice: 15.2.2017
Zapsala: Bláhová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno:
Sejmuto:

