Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 9/2018
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 13.6.2018
Přítomni: Rychta, Čermáková, Susová, Budská, Kučák, Strnad, Ing. Světlý
Program:
1. Odpady Strhařov
2. Smlouva o smlouvě budoucí KSÚS
3. CETIN – dodatečné povolení a vyměření správního poplatku
4. Žádost o umožnění přístupu a uložení materiálu
Ad. 1: Zastupitelům byla předložena Smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady.
Zastupitelé smlouvu prostudovali a usnesli se takto:
Usnesení č.: 25/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje, v souladu s doporučením hodnotící
komise, výběr dodavatele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Sběr,
přeprava a odstraňování odpadu - sdružení Struhařov“, vyhlášenou dne: 9.2.2018, Ev. číslo
zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-004932, tedy výběr dodavatele FCC Česká
republika, s.r.o., IČ: 45809712, se sídlem: Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a dále pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy s uvedeným vybraným dodavatelem, která byla součástí zadávacích podmínek k výše
specifikované veřejné zakázce.
Smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Hlasování: pro 7 hlasů
Bod byl schválen
Ad. 2: Zastupitelé projednali Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a usnesli se takto:
Usnesení č. 26/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti inženýrské sítě se Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správnou
a údržbou silnic Středočeského kraje k pozemní komunikaci a podmínkám stavby a provozu
k akci Štíhlice – splašková kanalizace, přípojky a ČOV 300 EO. Smlouva č.:
344/00066001/2018 – KH/Ku/BS byla schválena usnesením Rady Středočeského kraje č. 01913/2018/RK dne 16.4.2018.
Výše uvedená smlouva je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Hlasování: pro 7 hlasů
Bod byl schválen
Ad. 3: Zastupitelé projednali žádost společnosti CETIN o získání dodatečného povolení a vyměření
správního poplatku za zábor obecních pozemků z dubna 2018.
Usnesení č. 27/2018: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatečné povolení společnosti TEMOTELEKOMUNIKACE a.s. za zábor obecních pozemků ve dnech 24. a 27.4.2018 na p.č.
482/2:
• zeleni 2m x 1m + odkopky 2m x 0,5 Štíhlice proti č. 64
• zeleni 2m x 0,8m + odkopky 2m x 0,5 Štíhlice proti č. 84
• zeleni 1,5m x 1,5m + odkopky 2m x 0,5 Štíhlice proti 84
Správní poplatek bude vyměřen a fakturován po dohodě se společností TEMOTELEKOMUNIKACE a.s.
Hlasování: pro 7 hlasů
Bod byl schválen

Ad. 4: Zastupitelé projednali žádost majitelky rekreační chaty č. 3 v k.ú. Štíhlice o umožnění
přístupu k chatě přes pozemek p.č. 133/1 z důvodu nutné generální rekonstrukce chaty.
Usnesení č. 28/2018: Zastupitelé schvalují žádost majitelky chaty č. 3 v k.ú. Štíhlice o
umožnění přístupu k chatě přes pozemek p.č. 133/1 a schvalují dočasné uložení stavebního
materiálu potřebného k rekonstrukci chaty. Tímto stanoviskem nebylo schváleno kácení
žádného stromu.
Po dokončení prací bude pozemek uveden do původního stavu na náklady žadatelky.
Hlasování: pro 7 hlasů
Bod byl schválen

Štíhlice: 27.6.2018
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