Obecní úřad Štíhlice
Zápis č. 7/2018
ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne: 18.4.2018
Přítomni: Rychta, Čermáková, Kučák, Strnad
Omluveni: Budská, Susová, Světlý
Program:
1. Pronájem hrobového místa
2. Autobusové spojení 491
3. Různé
Ad. 1 : Zastupitelům byla předložena žádost paní Pýchové o nájem hrobového místa č. 25.
Zastupitelé žádost projednali a usnesli se takto:
Usnesení č. 17/2018 Zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu hrobového
místa č. 25 na dobu od 1.5.2018 do 1.5.2028.
Hlasování: pro 4
Bod byl schválen
Ad. 2: Ve věci zřízení školního autobusu: spoje linky 491 z Českého Brodu (vyjížděl by v 7:30) do
Mukařova a petice občanů žijících ve Štíhlicích, zejména rodičů dětí školou povinných, bylo
prošetřeno několik skutečností.
1) Pan starosta ve výše uvedené věci nezamítl návrh obce Doubravčice, jak bylo podáno v
petici.
2) Původní návrh obce Doubravčice (za obec jednala paní Fabiánová) počítal s tím, že spoj
uhradí dotčené obce a výše dělené částky by byla 7 000,- Kč/ měsíc. K tomuto návrhu se
nepřipojila obec Tismice, Český Brod a Mrzky.
Pan starosta kontaktoval společnost ROPID a požádal je o kalkulaci tohoto autobusového
spojení. Rozpočtářka společnosti ROPID uvedla cenu 12 000,- Kč/ měsíc. S tímto obec
Štíhlice oslovila dotčené obce a čeká na jejich vyjádření. Zastupitelé obce a účetní obce
upozorňuje, že obecní rozpočet nepočítá s uvolněním částky 12 000,- Kč/ měsíc.
3) Kontaktována byla ředitelka základní školy v Mukařově, která k věci podotkla, že pokud by
autobus přijížděl 8:03 budou děti nedostatečně připraveni na vyučování.
4) Předběžně se v této věci nabídla možnost změny trasy autobusu 660, který odjíždí z obce
Štíhlice v 7:22 do Kozojed a dále. Pan Hofhanzl ze společnosti ROPID nacení a provede
časovou korekci této možnosti a předá ji zastupitelům k projednání. Časová korekce ukáže,
zda bude tato možnost dostačujícím řešením pro děti a obyvatele obce Štíhlice.
Ad. 3: Různé
•
•

Zastupitelstvo obce dodatečně děkuje všem účastníkům jarního úklidu okolí obce
Štíhlice!
V sobotu 5.5.2018 od 13:00 proběhne tradiční “Štíhlická lávka”.

Štíhlice: 2.5.2018
Zapsala: Bláhová
Tomáš R y c h t a
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jozef Kučák:………………………………
Vladimír Strnad:…………………………..
Vyvěšeno:
Sejmuto:

