Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 8/2018
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 16.5.2018
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Omluveni: Budská
Program:
1. Opatření obecné povahy – pitná voda
2. Stanovení počtu zastupitelů
3. Závěrečný účet obce
4. Závěrka
5. Nájem obecního pozemku
6. Nájemní smlouva urnové místo Mach Petr
7. Nákup pozemku p.č. 136/38
8. Vyjádření k umístění stavby – obec Mukařov
9. Úprava vyhlášky o odpadech
Ad. 1: Společnost VODOS Kolín požádala místně příslušný vodoprávní úřad o vyhlášení omezení
užívání pitné vody. To znamená, že vodu odebíranou z vodovodu pro veřejnou potřebu můžete po
vyhlášeném období využívat pouze pro pitné a hygienické účely. Je zakázán odběr vody pro
zavlažování zeleně, napouštění bazénů, mytí aut, dopuštění vlastních studní apod. V případě
nedodržení tohoto opatření je možné udělit ze strany správního orgánuý pokutu ve výši až
50 000,- Kč. V případě nerespektování výše popsaného nařízení bude společnost VODOS Kolín
přivírata uzávěry v trubních odbočkách vodovodu do jednotlivých spotřebišť a tím omezovat průtok
a tlak vody. Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodů pro veřejnou potřebu bude od
1.6.2018 do 31.8.2018.
Ad. 2: V souvislosti s přípravou voleb do zastupitelstev obcí, které se budou konat na podzim
tohoto roku, musí do 85 dnů přede dnem voleb zastupitelstvo stanovit počet členů zastupitelstva.
Usnesení č. 18/2018: Zastupitelstvo obce Štíhlice stanovuje dle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů počet členů budoucího
zastupitelstva.
Stanovený počet: 7 zastupitelů
Hlasování: pro 6 hlasů
Bod byl schválen
Ad. 3: Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce celoročního hospodaření obce za rok 2017,
který předložila účetní obce paní Strnadová spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce a bylo přijato následující:
Usnesení č. 19/2018: Zastupitelstvo obce Štíhlice schválilo závěrečný účet obce za rok 2017
spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce a schvaluje celoroční
hospodaření bez výhrad.
Hlasování: pro 6 hlasů
Bod byl schválen
Ad. 4: Předseda finančního výboru p. Kučák Jozef po projednání ve finančním výboru navrhl
zastupitelstvu schválit závěrku obce Štíhlice k 31.12.2017 zpracovanou účetní obce paní
Strnadovou.
Usnesení č. 20/2018: Zastupitelstvo obce Štíhlice schválilo účetní závěrku obce Štíhlice k
31.12.2017.
Hlasování: pro 6 hlasů

Bod byl schválen
Ad. 5: Zastupitelům byla předložena žádost o nájmu části pozemku p.č. 133/1 v k.ú. Štíhlice, která
navazuje na předešlou smlouvu s platností do 31.5.2018.
Usenesení č. 21/2018: Zastupitelé obce Štíhlice přijali záměr pronájmu části obecního
pozemku p.č. 133/1 v celkové výměře 10 m2 nacházející se v k.ú. Štíhlice, který je zapsán na
listu vlastnictví č. 1001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště
Praha – východ.
Hlasování: pro 6 hlasů
Bod byl schválen
Ad. 6: Zastupitelé projednali žádost o nájem hrobovho místa na obecním pohřebišti.
Usnesení č. 22/2018: Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo o
výměře 1x1 m2 na hřbitově ve Štíhlicích s účinností od 1.6.2018.
Hlasování: pro 6 hlasů
Bod byl schválen
Ad. 7: Zatupitelům byla předložena nabídka na koupi pozemku p.č. 136/38 v k.ú. Štíhlice.
Usnesení č. 23/2018: Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku p.č. 136/38 v k.ú. Štíhlice o
celkové výměře 90 m2. Jednání o ceně pozemku bude vedeno s MUDr. Miloslavem Havlenou.
Hlasování: pro 6 hlasů
Bod byl schválen
Ad. 8: Zastupitelé projednali žádost obce Mukařov o vydání stanoviska k umístění stavby rozšíření
vodovodu v ochranném pásmu 50m od lesního pozemku p.č. 578/1.
Usnesení č.: 24/2018: Zastupitelstvo schvaluje žádost obce Mukařov o umístění stavby
rozšíření vodovodu (prodloužení řadu U) v ochranném pásmu do 50m pozemku p.č. 578/1.
Hlasování: pro 6 hlasů
Bod byl schválen
Ad. 9: Zastupitelé projednali navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad a dále pak úpravu obecně
závazné vyhlášky o odpadech. Protože je v této věci nutné doplnit informace od společnosti FCC,
která odvoz a likvidaci odpadů v obci zajišťuje, bude tento bod znovuprojednán na dalším zasedání
zastupitelstva.
Štíhlice: 30.5.2018
Zapsala: Bláhová
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