Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 9/2017
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 14.6.2017
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Program:
1. Odpady
2. Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku č. 013
3. Dlouhodobé parkování na pozemní komunikaci a obecních pozemcích
4. VODOS
Ad. 1: Starosta obce předal zastupitelům Zadávací dokumentaci na zadání nadlimitní veřejné
zakázky s názvem “Sběr, přepravování a odstraňování odpadu – Sdružení Struhařov”. Zastupitelé
dokumentaci prostudovali a přijali následující:
Usnesení č. 23/2017: Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje návrh Zadávací dokumentace na
zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem “Sběr, přepravování a odstraňování odpadu –
Sdružení Struhařov” ve znění dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.
Souhlas: všichni přítomni tj. 7 hlasů
Ad. 2: Zastupitelé projednali žádost pana Jaromíra Krupičky týkající se prodloužení nájemní
smlouvy č. 013 o nájmu pozemků v k.ú. Štíhlice a usnesli se takto:
Usnesení č. 24/2017: Smlouva č. 013 o nájmu pozemku mezi obcí Štíhlice a panem Jaromírem
Krupičkou bude prodloužena o 10 let s účinností od 1.10.2017 a to Dodatkem č. 1 ke smlouvě
č. 013 o pronájmu obecního pozemku, který je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Souhlas: všichni přítomni tj. 7 hlasů
Ad. 3: Obecní úřad opakovaně obdržel podnět, jehož žadatelem jsou občané naší obce, týkající se
problému dlouhodobého stání na pozemních komunikacích a obecních pozemcích obce Štíhlice.
Práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích, včetně parkování, upravuje
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Zastavení a stání je upraveno v § 25, kde je v odst. 3) uvedeno:
,,Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při
zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.”
Zastupitelé obce Štíhlice žádají spoluobčany, kterých se problém dlouhodobého stání vozidel
na pozemní komunikaci a obecních pozemcích týká, aby situaci s parkováním vyřešili
nejpozději do 30.9.2017.
Ad. 4: Provozovatel vodohospodářského majetku v obci Štíhlice společnost VODOS Kolín s
okamžitou platností ukončil napojování nových vodovodních přípojek v naší obci, a to do
odvolání. Důvodem je nedostatečná kapacita zdroje pitné vody v uplynulých dnech.
Štíhlice: 21.6.2017
Zapsala: Bláhová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno:
Sejmuto:

