Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 6/2019
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 3. 4.2019
Přítomni: Kučák, Lomosová, Sikora, Strnad, Kašík
Omluveni: Budská, Rychta
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pronájem hrobového místa
Úklid obce
LOŠBATES
Kaplička na návsi
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Jmenování zapisovatele okrskové komise
Vítání občánků
Odstranění dlouhodobě odstavených automobilů

Ad. 1: Zastupitelé vyslechli žádost p. Jitky Kolárové o nájem hrobového místa č. 49. Zastupitelé
návrh projednali a usnesli se takto:
Usnesení č. 15/2019 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu
hrobového místa č.49 o výměře 1x1 m na hřbitově ve Štíhlicích na dobu od 10.4. 2019 do
10.4.2029.
Ad. 2: V neděli 14.4.2019 budeme v rámci oslav Dne země uklízet naši obec a její okolí. Sraz bude
ve 14,00 u klubu. Věříme, že účast bude hojná a podaří se nám uklidit místa, která to potřebují. Po
úklidu bude pro účastníky brigády připraveno občerstvení.
Ad. 3: Dne 2. 4. 2019 proběhlo v Louňovicích jednání s firmou Pelletier de Fontenay, na kterém
bylo řešeno dopracování architektonické studie za přítomnosti firmy SOA architekti, s.r.o., která
zaštiťuje firmu Pelletier de Fontenay v České republice.
Ad. 4: Vzhledem k nákladné opravě kapličky na návsi se zastupitelstvo obce Štíhlice rozhodlo, že
se pokusí získat dotaci na její opravu. Aby k opravě mohlo dojít musí být kaplička řádně zapsaná v
katastru nemovitostí. Zastupitel Jakub Sikora navrhl, aby se stejným způsobem nechal zapsat i
pomník sv. Jána. Zastupitelé souhlasili. Tímto úkolem byl pověřen pan starosta.
Ad. 5: V souladu se zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,zákon‘‘) a vyhlášky č. 409/2003 Sb.,
k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“ ) podle §16 odst. 1 písm. c) zákona byl
stanoven počet volebních okrsků, a to 1. Sídlo volebního okrsku č. 1 je Obecní úřad Štíhlice,
Štíhlice 5, 281 63.
Ad. 6: Zapisovatelkou volební okrskové komise pro volby do Evropského parlamentu, které se
konají 24. a 25. května 2019 byla jmenována paní Kamila Bláhová.

Ad. 7: Dne 30. 3. 2019 proběhlo na Obecním úřadě ve Štíhlicích vítání nejmladších občánků naší
obce. Celkem pan starosta přivítal čtyři nové občánky.
Ad. 8: Zastupitelé obce Štíhlice vyzývají majitele automobilů dlouhodobě odstavených na obecních
pozemcích, aby tyto automobily odstranili z veřejného prostranství, a to nejpozději do 23.4.2019.

Štíhlice: 11.4.2019
Zapsala: Budská
Jozef Kučák
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jakub Sikora:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno: 11.4.2019
Sejmuto:

