Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 6/2017
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 22.3.2017
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Strnad, Ing. Světlý
Omluveni: Kučák
Program:
1. Kapacita Základní školy Mukařov
2. Komplexní pozemkové úpravy
3. Velkoobjemový a nebezpečný odpad jaro 2017

Ad. 1: Starosta obce informoval zastupitele o společném jednání zástupců obcí školského obvodu
Základní školy Mukařov ze dne 15.3.2017. Tématem schůzky bylo rozšíření kapacity školní jídelny
a výměna oken staré budovy základní školy Mukařov za finanční účasti spádových obcí. Spoluúčast
a výše finanční účasti spádových obcí bude předmětem dalších jednání.
Ad. 2: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha,
Pobočka Nymburk jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a podle ust. § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zahájil dle ust. § 6 odst. 1 zákona v
katastrálním území Štíhlice a v navazující části katastrálního území Vyžlovka řízení o komplexních
pozemkových úpravách.
V souladu s ust. § 6 odst. 9 zákona mohou zástupci společnosti Foltánek s.r.o. (auto Ford Fusion –
SPZ: 2AJ 1424) po dobu provádění pozemkových úprav vstupovat a vjíždět na pozemky dotčené
komplexními pozemkovými úpravami a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona v rozsahu
nezbytně nutném, nestanoví – li zvláštní předpis jinak.
Ad. 3: Odvoz odpadu jaro 2017:
Velkoobjemový kontejner bude přistaven v sobotu dne 22.4.2017 od 8:00 do 15:00 hodin na
návsi.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu dne 6.5.2017 od 11:55 do 12:15.
Obecní úřad připomíná občanům, že není možné odpady ukládat na sběrné místo předem.
Štíhlice: 29.3.2017
Zapsala: Bláhová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno: 29.3.2017
Sejmuto:

