Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 15/2019
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 13. 11. 2019
Přítomni: Kučák, Budská, Lomosová, Kašík, Rychta, Sikora, Strnad
Program:
1. Mikulášská besídka, společné zdobení stromečku a Vánoční zpěvy
2. LOŠBATES
3. Informace z jednání spádových obcí ZŠ Mukařov
4. Územní plán
5. Odpady v obci
6. Termín veřejné schůze
7. Stanovení redakční rady Štíhlických listů
8. Výběrové řízení – nákup venkovní vitríny
9. Rozpočtové opatření
10. Různé
Ad. 1: Mikulášská besídka se bude konat ve čtvrtek 5. 12. 2019 od 17,00 na návsi. Děti do 15 let s trvalým
pobytem v obci Štíhlice budou mít balíček zdarma. Ostatním dětem je možné balíček objednat. Více
informací poskytne paní místostarostka.
Společné zdobení vánočního stromečku proběhne v neděli 1. 12. 2019 od 15,00 na návsi. Tradiční
vánoční zpěvy se budou konat 23. 12. 2019 od 17,00 na návsi. Přijďte se vánočně naladit a popřát si se
sousedy šťastné a veselé Vánoce.
Ad. 2: Paní místostarostka informovala o jednání svazku obcí LOŠBATES v Louňovicích. Momentálně je
na obecním úřadě k nahlédnutí projektová dokumentace. Pokud máte zájem, přijďte se podívat. Dále byl
odeslán opět dopis na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR s žádostí o dotaci na výstavbu
nové školy. Během následujícího roku by mělo být vyhotoveno územní rozhodnutí a stavební povolení.
Ad. 3: Paní místostarostka informovala o jednání spádových obcí ZŠ Mukařov. Opětovně se řešila
nedostačující kapacita ZŠ Mukařov. Proto byly navrženy dvě varianty řešení.
1. Výstavba detašovaného pracoviště v obci Louňovice
2. Výstavba detašovaného pracoviště ve Svojeticích, které bylo z důvodu nedostačující rozlohy pozemku
zamítnuto.
Nadále se pracuje tedy s variantou výstavby tříd v Louňovicích. Pokud by se obec Štíhlice výstavby
zúčastnila, její podíl by činil 1,6%. Pokud by se stavěla škola najednou, bez rozdělení na 2 etapy, celkové
náklady by činily 666 055 Kč vč. DPH. Při rozdělení na etapy by I. etapa činila 459 578 Kč bez DPH a
II. etapa 306 385 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce Štíhlice stále trvá na svém rozhodnutí, a to na další
přístavbu ZŠ Mukařov nepřispívat.
Ad. 4: Vzhledem k nedostatkům, zejména v textové části, územního plánu a jeho stáří, se zastupitelstvo
obce Štíhlice rozhodlo pro vytvoření nového územního plánu obce.
Usnesení č. 28/2019 Zastupitelstvo obce Štíhlice rozhodlo o pořízení územního plánu podle § 44 a §
47 odst. 1 stavebního zákona.
Souhlas: 7
Bod byl schválen.
Zastupitelstvo obce Štíhlice musí zvolit určeného člena zastupitelstva (,,určeného zastupitele“). Prvním
byl navržen Vladimír Strnad a druhým Barbora Budská.
Hlasování: Kučák, Budská, Kašík pro V.Strnada; Rychta, Sikora, Lomosová, Strnad pro B. Budskou

Usnesení č. 29/2019 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje Barboru Budskou jako určeného člena
zastupitelstva („určeného zastupitele“) podle § 47 odst. 1 stavebního zákona.
Souhlas: 4
Bod byl schválen.
Zastupitelstvo obce Štíhlice si zvolilo jako pořizovatele územního plánu Městský úřad Říčany, odbor
územního plánování a regionálního rozvoje.
Ad.5: Byl přidán další kontejner na třídění plastů. Další čipování nádob na směsný odpad proběhne
v pondělí 25. 11. 2019. Žádáme o přidělání cedulky s číslem popisným, aby nedošlo k záměně nádob.
Ad. 6: Setkání zastupitelů s občany proběhne 29. 11. 2019 od 19,00 v klubu U Pačmáka.
Ad. 7: Pan starosta navrhl, aby Štíhlický občasník byl vydáván v lepší tiskové kvalitě. Oslovil ke
spolupráci pana Jana Psotu. Redakční radu Štíhlického občasníku bude tvořit: Jan Psota, Soňa Strnadová,
Jozef Kučák, Barbora Budská a Sikora Jakub.
Ad. 8: Zastupitelstvo obce Štíhlice rozhodlo zakoupit novou venkovní vitrínu pro účely úřední desky. Na
základě 3 předložených nabídek rozhodlo o zakoupení venkovní vitríny č. 3 od firmy Forplast.cz za
celkovou cenu 7.410 Kč vč. DPH.
Usnesení 30/2019 Zastupitelstvo obce Štíhlice rozhodlo na základě 3 předložených nabídek o
zakoupení nové venkovní vitríny od firmy Forplast.cz za 7410 Kč vč. DPH.
Ad. 9: Rozpočtové opatření č. 4.
Usnesení č. 31/2019 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.

Souhlas: všichni přítomní, tj. 7 hlasů
Bod byl schválen
Ad. 10: Zastupitelé byli obeznámeni s povinností nových web stránek, aby splnili zákonem uložené
náležitosti.

Štíhlice: 21.11.2019
Zapsala: Budská
Jozef Kučák
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jakub Sikora:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno: 21.11. 2019
Sejmuto:

