Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 1/2018
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 10.1.2018
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Strnad, Ing. Světlý
Omluveni: Kučák
Program:
1. Pozemky p.č. 65/1
2. Dotace SDH
3. Záměr obce – komunální technika
4. Různé

Ad. 1: Na zasedání zastupitelstva se dostavil pan Daniel Urban, který žádal o schválení úpravy
směrné části územního plánu obce Štíhlice a to pro projekt výstavby rodinných domů v lokalitě
,,Západ 2“. Jednalo by se o změnu v rozměrech jednotlivých parcel. Ve stávajícím územním plánu
obce Štíhice se pro dotčenou lokalitu připouští 15 parcel od 1174 m² po 800 m². Dle předloženého
projektu by bylo 24 parcel od 699,72 m² po 412,73 m². Společnost CLV Development, s.r.o. podala
dne 30.10.2017 žádost o stanovisko na Krajský úřad Středočeského kraje ve věci – úprava směrné
části územního plánu. Ze stanoviska vyplývá, že o úpravě směrné části rozhoduje pro své území
obecní úřad.
Zastupitelům byla předložena zastavovací situace dotčených pozemků, stanovisko Krajského úřadu
a souhrnné vyjádření Městského úřadu v Říčanech.
Zasupitelé ve věci rozhodli takto:
Hlasování: pro 1
proti: 2
zdržel se: 3
Bod nebyl schválen
Ad. 2: Zastupitelé obce Štíhlice obdrželi od velitele Sboru dobrovolných hasičů Štíhlice (dále jen
SDH) pana Michala Kučáka Žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2018. Výše dotace je
20 000,- Kč. Finanční prostředky poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy budou sloužit
výhradně na provoz sboru, nákup nového vybavení a akce pořádané SDH Štíhlice. Zastupitelé
žádost zkontrolovali a usnesli se takto:
Usnesení č.: 1/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro
Sdružení dobrovolných hasičů Štíhlice. Dotaci ve výši 20 000,- Kč musí SDH Štíhlice použít
výlučně na provoz sboru, nákup nového vybavení a akce pořádané SDH Štíhlice.
Kopie Žádosti o poskytnutí dotace je přílohou tohoto zápisu.
Přípravou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce byla pověřena úřednice obce
paní Bláhová.
Hlasování: pro 5
proti 1
zdržel se: 0
Bod byl schválen.
Usnesení č.: 2/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprání smouvy s SDH
Štíhlice o poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč. Kopie veřejnoprávní smlouvy je přílohou č. 2
tohoto zápisu.
Hlasování: pro 6
Bod byl schválen

Ad. 3: Zastupitelstvo obce projednalo návrh starosty obce na nákup menší komunální techniky
potřebné k údržbě zeleně v obci.
Zastupitelé pověřili výběrem techniky pana starostu.
Usnesení č. 3/2018 Zastupitelstvo obce přijalo záměr koupit menší komunální techniku pro údržbu
zeleně v obci.
Hlasování: pro 6
Bod byl schválen
Ad. 4: Různé
a) Zastupitelstvo upozorňuje, že domovní odpad v popelnicích bude na známku z roku 2017
vyvážen do konce února 2018. Jednorázové známky platí průběžně i v roce 2018.
Dále pak upozorňujeme občany, že dle platné obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 je
poplatníkem každá fyzická osoba žijící na katastrálním území obce, trvale i přechodně,
která produkuje komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde
vzniká odpad.
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle §11
zákona č. 595/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Včas
nezaplacené poplatky může obec platebním výměrem zvýšit až na trojnásobek.
b) Masopustní průvod v letošním roce proběhne v sobotu 10.2.2018.
Příští jednání zastupitelů bude ve středu 24.1.2018 od 19:00 na Obecním úřadě v obci Štíhlice.
Štíhlice: 18.1.2018
Zapsala: Bláhová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno:
Sejmuto:

