Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 13/2019
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 4. 9. 2019
Přítomni: Kučák, Strnad, Kašík, Sikora, Budská
Omluveni: Lomosová, Rychta
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

LOŠBATES
Základní škola Mukařov
Čipování popelnic
Hřiště
Rozpočtové opatření č. 3/2019

Ad. 1: Místostarostka informovala o výsledcích jednání sněmu delegátů Lošbates. 10.6.2019 byl
podle podepsané smlouvy s kanadskou projekční kanceláří Pelletier de Fontenay odevzdán
dopracovaný návrh studie školy Lošbates. Studie školy je rozpracovaná podle jednotlivých podlaží
včetně vnitřního uspořádání budov. Projekt byl rozdělen na 4 etapy. Po provedení propočtu nákladů
podle m3 obestavěného prostoru a m2 plochy ostatních staveb se celkové náklady na stavbu
vyšplhaly na 526.177.260 Kč bez DPH. Vzhledem k výši celkové ceny byly sepsány a odeslány
dopisy s prosbou o financování tohoto projektu na různá ministerstva. Dále proběhl dne 22.8.2019
4.KD, kde byla řešena celková optimalizace projektu. V současné době je na OÚ Štíhlice
k dispozici k nahlédnutí projekt školy Lošbates. Zastupitelstvo vzalo na vědomí tyto informace a
dále bylo seznámeno s tím, že některé části školy budou zřejmě vzhledem k vysokým cenám
stavěny později. Stavební povolení na celý projekt by mělo být zhruba do 1 roku. Největší
komplikací projektu jsou přeložky vysokého napětí, které vede přes pozemek Nové školy.
Ad. 2: Dne 2. 9. 2019 proběhlo v Mukařově jednání se zástupci spádových obcí Základní školy
Mukařov o další spolupráci a podmínkách navýšení kapacity základní školy. Pan starosta Mukařova
R. Semanský seznámil zástupce spádových obcí s vývojem financování detašovaného pracoviště ZŠ
Mukařov. Vzhledem k tomu, že v příštím roce nejsou vypsány dotace na stavbu detašovaného
pracoviště je potřeba počítat s financováním přístavby z rozpočtů jednotlivých obcí. Odhad ceny
stavby se pohybuje v rozmezí 20 až 35 mil. Kč a cena projektu mezi 500 tisíci až 1,6 mil. Kč. Na
dotaz, které obce jsou připravené uhradit své podíly, odpověděli kladně pouze zástupci Doubku a
Babic (tyto obce se nepodílí na projektu Lošbates). Louňovice a Svojetice se vyjádří až po uvedení
přesné částky. Obec Štíhlice není v současné době připravena na spolufinancování detašovaného
pracoviště Základní školy Mukařov vzhledem k plánovaným výdajům na vybudování ČOV a
kanalizace v obci a stavby školy Lošbates.

Usnesení č. 24/2019: Zastupitelstvo obce Štíhlice nesouhlasí s financováním detašovaného
pracoviště ZŠ Mukařov vzhledem k očekávaným finančním výdajům obce Štíhlice.
Hlasování: Pro: 5

Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod byl schválen.
Ad. 3: Dne 2.9. proběhlo v naší obci čipování popelnic. Jednalo se o první kolo čipování. Po
obdržení výsledků z prvního kola budou individuálně vyrozumněni jen ti občané, kde se při
čipování vyskytl nějaký problém. V současné době bude i nadále probíhat svoz neočipovaných
popelnic. Ovšem je zapotřebí v dohledné době popelnice očipovat, protože by po uplynutí několika
pokusů o čipování nemusely být svozovou firmou vyváženy.
Ad. 4: Vzhledem k havarijnímu stavu dětského hřiště u bytovek se zastupitelstvo obce Štíhlice
rozhodlo o čerpání dotace od Středočeského kraje na vybudování nového dětského hřiště. Současné
hřiště bude zlikvidováno a vyřazeno z majetku obce Štíhlice.
Usnesení č. 25/2019: Zastupitelstvo obce Štíhlice souhlasí s likvidací stávajícího dětského
hřiště u bytovek. Zároveň souhlasí s jeho vyřazením z majetku obce.
Hlasování: Pro: 5 Proti:0 Zdržel se: 0
Bod byl schválen.
Ad. 5: Zastupitelstvo posoudilo návrh účetní obce na přijetí rozpočtového opatření č. 3/2019 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. 26/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 a to bez
výhrad. Hlasování: Pro 5

Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod byl schválen.
Štíhlice: 4. 9. 2019
Zapsala: Budská
Jozef Kučák
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jakub Sikora:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno: 11. 9. 2019
Sejmuto:

