Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 5/2018
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 21.3.2018
Přítomni: Rychta, Čermáková, Budská, Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Omluveni: Susová
Program:
1. Kácení stromů
2. Záměr prodeje pozemku
3. ČEZ Smlouvy
4. Petice

Ad 1: Zastupitelé obce projednali Žádost paní Králové z osady „Holák“ o povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les ze dne 7.3.2018. Jedná se o vzrostlý smrk a dub na parc.č. 136/8 v k.ú. Štíhlice.
Místním šetřením ze dne 21.3.2018 bylo zjištěno, že oba stromy představují potenciální hrozbu pro
chaty a domy v dané lokalitě a zastupitelům bylo doporučeno kácení těchto stromů schválit.
Usnesení č. 12/2018: Zastupitelé schvalují Žádost o povolení ke kácení dřevin mimo les paní
Králové z osady „Holák“. Vlastníkem bude pokácen vzrostlý smrk a dub na pozemku parc.č.
136/8 v k.ú. Štíhlice a to na jeho vlastní náklady.
Hlasování: pro 6 hlasů
Bod byl schválen
Ad 2: Na základě projeveného zájmu o nákup obecního pozemku p.č. 363 v k.ú. Štíhlice, přijali po
projednání zastupitelé následující:
Usnesení č. 13/2018: Zastupitelé obce Štíhlice přijali záměr prodeje obecního pozemku p.č.
363 o výměře 2 m2 nacházející se v katastrálním území Štíhlice, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště
Praha – východ.
Hlasování: pro 6 hlasů
Bod byl schválen
Ad 3: Zastupitelům byly předloženy Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
el. zařízení k distribuční soustavě na odběrných místech parc.č. 169, 788/5, 438/24 v k.ú. Štíhlice.
Nová odběrná místa budou zřízena akci Kanalizace a ČOV v obci Štíhlice.
Usnesení č. 14/2018: Zastupitelé schvalují uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě na odběrných místech
parc.č. 169, 788/5 a 438/24 v k.ú. Štíhlice pro akci Kanalizace a ČOV Štíhlice.
Hlasování: pro 6 hlasů
Bod byl schválen
Ad 4: Na zasedání zastupitelstva se dostavily členky petičního výboru paní Blahová a paní Žáková,
které předaly zastupitelům Petici za zřízení školního autobusu: spoje linky 491, který by vyjížděl v
7:30 z Českého Brodu. Zastupitelé Petici posoudí a do 30 dnů písemně odpoví osobě oprávněné
jednat za petiční výbor.

Ad 5: Různé
V neděli 8.4.2018 od 13 hodin proběhne úklid obce a okolí. Sraz u „Klubu občanů“. Dobrovolníci
vezměte si s sebou ochranné rukavice a reflexní vestu.

Štíhlice: 28.3.2018
Zapsala: Bláhová
Tomáš R y c h t a
starosta
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Jozef Kučák:………………………………
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