Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 13/2018
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 22.08.2018
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Kučák, Strnad
Omluveni: Ing. Světlý
Program:
1. Obecně závazná vyhláška – zákaz podomního prodeje
2. Hřiště
3. Identifikace odpadových nádob

Ad. 1: Zastupitelé projednali návrh Obecně závazné vyhlášky o zákazu podomního prodeje.
Usnesení č. 35/2018: Zastupitelé schvalují Obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2018 o zákazu
podomního prodeje v katastru obce Štíhlice. Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
Návrh obecně závazné vyhlášky je přílohou číslo 1 tohoto zápisu.
Hlasování: pro 6 hlasů
Bod byl schválen
Ad. 2: Zastupitelka slečna Budská informovala zastupitele o schůzce s občany obce Štíhlice, kterou
zorganizovala po zasedání zastupitelstva dne 8.8.2018. Zastupitelé zde delegovali slečnu Budskou,
aby vybrala společně s občany herní prvky (s ohledem na rozpočet obce), které by byly
nainstalovány na dětské hřiště.
Návrhy na nové herní prvky zastupitelům předloženy nebyly. Ze schůzky vyplynulo, že herní prvek
se skluzavkou je v havarijním stavu a bude nutná oprava. S okamžitou platností je vstup na
dětské a nohejbalové hřiště pouze na VLASTNÍ NEBEZPČÍ!
Zastupitelům bylo na schůzce navrhnuto, aby byl pingpongový stůl přesunut od Klubu občanů zpět
na hřiště. Dále pak byly interpretovány návrhy: oplotit dětské hřiště na hranici s pozemky
„bytovky“ a zrušit živý plot na dětském hřišti z důvodu výskytu bodavého hmyzu.
Některými podněty ze strany občanů a zastupitelky slečny Budské se budou zastupitlé dále zabývat.
Ad. 3: Ukončení stávající smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady a uzavření
smlouvy nové se splečností FCC Česká republika s.r.o., ukládá obci a občanům novou povinnost, a
to instalaci identifikátoru (čipu) na odpadové nádoby. Instalace čipů bude probíhat při pravidelném
svozu za přítomnosti zástupce obce – jméno bude upřesněno, aby nedošlo k záměně poplatníka.
Čipování odpadových nádob proběhne do konce tohoto roku.
Štíhlice: 29.8.2018
Zapsala: Bláhová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno: 29.8.2018
Sejmuto:

