Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 16/2018
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 14. 11. 2018
Přítomni: Kučák, Budská, Lomosová, Rychta, Kašík, Strnad, Sikora

Program:
1. Dílčí přezkoumání hospodaření obce
2. Zpomalovací opatření a dopravní značení v obci
3. Předinvestování kanalizace
4. Dotace na kanalizaci
5. Kupní smlouva
6. Cesta u bytovek
7. p. č. 227/179
8. Oprava požární nádrže
9. Výběrové řízení na vývěsku
10. Odstupné pro úřednici paní Kamilu Bláhovou a bývalého starostu pana Tomáše
Rychtu
11. Výzva majitelům nemovitostí
12. Provozní řád dětského hřiště
13. Rozpočtové opatření č.3/2018
Ad. 1: Pan starosta Jozef Kučák seznámil zastupitele s výsledkem dílčího přezkoumání
hospodaření obce, které proběhlo dne 12.11.2018. Zastupitelstvo obce vzalo výsledek
přezkoumání na vědomí.

Ad. 2: Pan starosta informoval zastupitele o výsledcích schůzky s cestmistrem. Na místní
komunikaci dojde k přidání dopravní značky, a to na křižovatce u bytovek, aby řidiči
neporušovali předpis a dali přednost v jízdě vozidlům jedoucím po hlavní komunikaci. Tímto
upozorňujeme řidiče, kteří přijíždí po komunikaci od bytovek, aby dávali přednost v jízdě.
V žádném případě zde neplatí přednost zprava.

Ad. 3: Pan starosta informoval zastupitele o schůzce s bankéřkou z Komerční banky ohledně
předinvestování kanalizace.

Ad. 4: Zastupitelstvu byl sdělen plán ohledně získání dotace na kanalizaci. Pan starosta bude
jednat ohledně dotace na ministerstvu zemědělství.

Ad. 5: Zastupitelé hlasovali ohledně zakoupení pozemku (pozemková parcela p.č.136/38) na
Holáku. Jedná se o pozemkovou parcelu (ostatní plocha) p.č. 136/38 v k.ú. Štíhlice o výměře
90m2.
Kupní
cena
byla
stanovena
9450,Kč.
Usnesení č. 38/2018: Zastupitelé obce Štíhlice schvalují zakoupení pozemku.
Souhlas: všichni přítomni tj. 7 hlasů
Bod byl schválen.

Ad. 6: Pan starosta reklamoval opravu cesty u bytovek. Povrch se propadl a firma byla
vyzvána k nápravě.

Ad. 7: Na základě žádosti finančního úřadu k poskytnutí údajů o p.č. 227/179 jež jsou
nezbytné pro správu daně z nemovitých věcí, obec potvrdila nevyužitelnost parcely.

Ad. 8: Zastupitelé provedli výběrové řízení na firmu, která opraví opěrnou zeď požární
nádrže. Zastupitelé přijali celkem 3 cenové nabídky, ze kterých vybrali tu nejnižší.
Usnesení č. 39/2018: Zastupitelé obce Štíhlice schvalují výběr firmy na opravu opěrné
zdi rybníka. Opravu provede Autodoprava, zemní práce, lesnictví, přípravné práce a
dokončovací služby Vlastimil Vík ve výši 163.100,- bez DPH.
Souhlas: pro 6, zdržel se 1.
Bod byl schválen.

Ad. 9: Zastupitelka paní Lomosová podala návrh na zakoupení nové a reprezentativní
vývěsky. Bude provedeno výběrové řízení.
Ad. 10: Na ustanovující schůzi podal pan Rychta návrh o ukončení pracovního poměru
s úřednicí vzhledem ke zvolení místostarostky (pro nabytečnost). Úřednici bude vyplaceno
odstupné dle zákona. Bývalému starostovi panu Tomáši Rychtovi bude podle zákona
vyplaceno odstupné ve výši 1 + 5 platů. (Odstupné je jeden plat a dále se počítá za každý rok
ve funkci starosty v maximální výši 5 platů. Pan Rychta byl starostou 2 volební období, tj. 8
let).
Ad. 11: Majitelům nemovitostí, jejichž stav je nevyhovující, havarijní, a tudíž není v souladu
se stavebním zákonem, byly odeslány dopisy, ve kterých jsou vyzváni k nápravě stavu
nemovitostí. Pokud tak neučiní do 2 měsíců od doručení těchto dopisů, bude celá věc
postoupena stavebnímu úřadu.

Ad. 12: Místostarostka předložila zastupitelům návrh Provozního řádu dětského hřiště ve
Štíhlicích. Provozní řád si převzal zastupitel Jakub Sikora, který ho do příští schůze
zastupitelstva upraví a následně bude předán ke schválení příštímu zastupitelstvu, které
proběhne 28.11.2018.
Ad. 13: Zastupitelstvo posoudilo návrh účetní obce na přijetí rozpočtového opatření č. 3/2018
s tím, že přihlédlo i k vyjádření finančního výboru tlumočeného předsedou tohoto výboru p.
Kašíkem. Finanční výbor nemá připomínky ke změnám v předpokládaných příjmech a
výdajích obce.
Usnesení č. 40/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 a to bez
výhrad.
Hasování: pro 7 hlasy
Bod byl schválen

Štíhlice: 28.11.2018
Zapsala: Budská

Jozef Kučák
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jakub Sikora:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno:
Sejmuto:

