Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 2/2018
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 24.1.2018
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Program:
1. Inventura
2. Odpady Struhařov
3. Komunální technika
4. Přechod pro chodce
Ad. 1: Zastupitel a předseda kontrolního výboru pan Vladimír Strnad seznámil zastupitele s
provedenou inventurou majetku obce, která proběhla bez závad.
Ad. 2: Zastupitelstvu byla předložena Zadávací dokumentace pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
v otevřeném zadávacím řízení pod názvem ,,Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení
Struhařov” pro opakované výběrové řízení. Jak informoval pan starosta, do předchozího
výběrového řízení se žádný zájemce nepřihlásil. Dále pak informoval o případném vzniku nového
subjektu založeného obcemi za účelem svozu, překládky a likvidaci odpadu na koncových
zařízeních. Zastupitelé Zadávací dokumentaci prostudovali a usnesli se takto:
Usnesení č. 4/2018 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje vypsání opakovaného výběrového
řízení s názvem ,,Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – sdružení Struhařov” na svozovou
firmu s úpravou původně schválených zadávacích podmínek – především limitních cen a
délky tendru na jeden rok s možností prodloužení platnosti o další rok.
Hlasování: pro 7 hlasů
Zadávací dokumentace je přílohou číslo 1 tohoto zápisu.
Bod byl schválen
Usnesení č. 5/2018 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Štíhlice zastupováním v
pracovní skupině, která bude řešit v případě neúspěšného výběrového řízení vznik nového
subjektu založeného obcemi za účelem svozu, překládky a likvidace odpadu na koncových
zařízeních.
Hlasování: pro 7 hlasů
Bod byl schválen
Ad. 3: Dne 10.1.2018 byl starosta pověřen výběrem malé komunální techniky pro údržbu zeleně v
obci Štíhlice. Pan zastupitel Kučák mu poskytl informaci o možnosti zakoupení zahradního traktoru
od paní Stanislavy Viazanické. Jedná se o zahradní traktor MTF 1638H od společnosti Mountfield.
Zahradní traktor byl zakoupen v roce 2016 a používán minimálně. Součástí nabídky je i traktorový
vozík. Starosta obce měl možnost si zahradní techniku prohlédnout a vyzkoušet. Celková cena je
40 000,- Kč. Pan starosta se informoval o aktuální ceně modelu MTF 1638H u společnosti
Mountfield. Ta činí 52 200,- Kč. Cena traktorového vozíku je 4 790,- Kč. U společnosti HECHT by
model s podobnými parametry stál 42 990,- Kč a cena vozíku by byla
2 990,- Kč. Ceny jsou uvedeny s DPH.
Protože by se nákupem zahradní techniky od paní Viazanické jednalo o značnou finanční úsporu,
doporučil starosta nákup zánovního stroje.
Usnesení č. 6/2018 Zastupitelé obce schvalují nákup zahradního tratktoru MTF 1638H a
zahradního vozíku od společnosti Mountfield, který obec zakoupí na základě Kupní smlouvy s
paní Stanislavou Viazanickou. Cena zahradní techniky je 40 000,- Kč.

Hlasování: pro 7 hlasů
Bod byl schválen.
Kupní smlouva bude vyhotovena paní Bláhovou, kontrolu kupní smlouvy provede účetní obce a pan
starosta.
Ad. 4: Zastupitelka paní Barbora Budská opět upozornila na problém týkající se bezpečnosti chodců
na silnici číslo II/113. Zastupitelé projednali návrh zastupitelky – přechod pro chodce.
Vzhledem k tomu, že obec Štíhlice žádá o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV pro obec Štíhlice a
předpokládá se, že při výstavbě kanalizace dojde k pokládce kanalizační sítě pod komunikací
č. II/113, byla by realizace přechodu pro chodce před touto stavbou neefektivní. Zastupitelé dále
prostudovali dokumentaci ke stavbě CHODNÍK A PŘECHOD PRO CHODCE z roku 2009 a
předpokládají, že realizace tohoto projektu by s největší pravděpodobností vycházela právě z této
dokumentace.

Štíhlice: 3.2.2018
Zapsala: Bláhová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno:
Sejmuto:

