Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 4/2019
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 6.3.2019
Přítomni: Kučák, Budská, Strnad, Sikora,
Omluveni: Lomosová, Kašík, Rychta
Program:
1. Škola Mukařov
2. Úplná uzavírka pozemní komunikace silnice II. třídy č. 113 v obci Žernovka
3. Kupní smlouva pozemku pod ČOV

Ad.1: Paní místostarostka informovala zastupitele o výsledku jednání zástupců obcí školského
obvodu Základní školy Mukařov ze dnů 11.2.2019 a 5.3.2019. Předmětem jednání byla
nedostatečná kapacita ZŠ Mukařov. Starosta obce Mukařov p. Semanský vyslechl návrhy o
možnosti výstavby odloučených pracovišť ZŠ Mukařov. Návrhy podali zástupci obcí Svojetice,
Louňovice a Babice. Bohužel výstavba svazkové školy LOŠBATES je plánovaná nejdříve pro
školní rok 2022/2023. Problémy s kapacitou školy je tedy nutné vyřešit na toto přechodné
období. Předmětem jednání bylo také znovuobnovení smlouvy o spádovosti s obcí Svojetice, i při
vědomí, že hrozí nebezpečí odmítání žáků při zápisu do ZŠ Mukařov, z důvodu možné
nedostatečné kapacity. Tento bod bude projednán na přístím zastupitelstvu obce Štíhlice. Zároveň
byli zástupci obcí školského obvodu informováni, že pokud by došlo k přístavbě školy, měly by
se obce finančně podílet dle stanoveného klíče, který nebyl na jednání sdělen. Po dodačné
kontrole veškeré dokumentace související se ZŠ Mukařov se bude muset nadále jednat, aby
veškeré nesrovnalosti byly napraveny.
Ad. 2 Uzavírka silnice II. třídy č. 113 v obci Žernovka bude od 1. 4. 2019 do 20.5. 2019. Silnice
bude uzavřena od křižovatky se silnicí III/10172 po konec obce směr Český Brod z důvodu
provedení vodovodního řádu. Pravidelná autobusová linka 491 bude jezdit po objízdné trase,
která povede přes naši obec, proto prosíme občany, aby respektovali dopravní značení a
neparkovali svá auta na zákazech zastavení. Stanovená trasa objížďky je: II/113 Mukařov – I/2 Louňovice, Vyžlovka, Kostelec nad Černými lesy – III/10816 Kostelec nad Černými lesy – II/108
Krupá, směr Český Brod – I/12 směr Úvaly. Objížďka je určena pro oba směry.
Ad. 3 Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu pozemků pod ČOV.
Usnesení č. 12/2019 Zastupitelé obce Štíhlice souhlasí s koupí těchto pozemků: pozemek p.
č. 169/2 o výměře 756 m2 a pozemek p. č. 169/3 o výměře 49 m2 nacházející se v
katastrálním území Štíhlic, který je zapsán na listu vlastnictví č. 608 u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ za celkovou cenu 47 610,- a
zároveň souhlasí s kupní smlouvu a nemají k ní připomínky.
Souhlas: Všichni přítomní, tj. 4.

Bod byl schválen.
Štíhlice:
Zapsala: Budská
Jozef Kučák
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jakub Sikora:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno: 20.3.2019
Sejmuto:

