
Obecní úřad Štíhlice

Zápis č. 6/2020

Ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 27. 4. 2020

Přítomni: Kučák, Budská, Kašík, Rychta, Sikora, Lomosová
Omluveni: Strnad
Program: 

1. Odečet vodoměrů
2. Oprava obecní studny
3. Dotace na chodníky a přechod pro chodce
4. Věcné břemeno
5. ČOV 
6. Odstranění nepojízdných automobilů
7. Hřiště
8. Dezinfekce Anticovid
9. Žádost o zpomalovací opatření 
10. Zvonička

Ad. 1: Odečet vodoměrů bude vzhledem k nastalé situaci (SARS-CoV-2) probíhat dálkově tedy
průměrem. 

Ad.  2: Byla provedena oprava obecní studny před Hrdličkovými (čp. 4). Pokud by došlo k odstávce
či  přerušení  dodávek  vody,  můžete  v přiměřeném množství  vodu odebírat.  Voda  není  pitná,  je
užitková!

Ad. 3: Zastupitelé projednali možnost čerpání dotace z MAS POŠEMBEŘÍ z programu  IROP 7.
výzva.  Jednalo by se o rekonstrukci chodníků v obci,  zřízení přechodu pro chodce a plánování
nových chodníků po celé  obci.  Zastupitelé  souhlasí  s návrhem pana starosty,  který byl  zároveň
pověřen jednáním v této věci.

Ad.  4:  Usnesení  č.  14/2020 Zastupitelstvo  obce  Štíhlice  schválilo  zřízení  věcného břemene
na dotčeném  pozemku  p.  č.  790/2,  ke  zřízení  el.  přípojky  na  pozemku  p.  č.  95/4.   
Hlasování: 6 pro
Usnesení č. 14/2020 bylo přijato.

Ad. 5: Pan starosta informoval zastupitelstvo o úspěchu projektu ČOV a kanalizace Štíhlice, který
postoupil v dotačním řízení do dalšího kola.  Zda dotaci obec obdrží, bude známo až v červenci
2020.

Ad. 6: Zastupitelé obce Štíhlice vyzývají všechny majitele dlouhodobě odstavených automobilů,
aby je odstranili z obecních pozemků. Jedná se o lokality: Holák – 3 auta, za klubem 1 auto, u hřiště
1  auto.  Důrazně  žádají  majitele  těchto  vozidel,  aby  je  do  
1. 6. 2020 odklidili. Pokud tak neučiní, budou automobily odstraněny za přítomnosti příslušných
orgánů a cena za jejich likvidaci bude následně vymáhána na majitelích vozidel.   

Ad. 7: Nové hřiště u bytovek bude zpřístupněno od 11. 5. 2020, pokud se situace ohledně SARS-
CoV-2 nezmění. 



Ad.  8:  Na  obecním  úřadě  stále  máme  dezinfekci  Anticovid.  Pokud  byste  o  ni  měli  zájem,
kontaktujte p. místostarostku, která vám dezinfekci vydá.

Ad. 9: Na OÚ se dostavila paní XXX, která vznesla žádost o zpomalovací zařízení na cestě kolem
kravína  vedoucí  na  Holák.  Bohužel  i  přes  umístění  dopravní  značky,  je  to  hlavně  o  vzájemné
toleranci. Proto apelujeme na řidiče, kteří po této cestě jezdí, aby zpomalili a omezili svou rychlost
na  max.  20  km/h.  Jedná  se  o  frekventovanou  cestu,  kde  se  pohybují  malé  děti  a  vzhledem
k blížícímu se otevření dětského hřiště se jejich počet značně zvýší. Zároveň se při rychlé jízdě
zvedá prach, který omezuje pěší chodce. Zastupitelé vyzývají řidiče jedoucí na Holák k opatrnosti,
pomalejší jízdě a toleranci. Pan starosta se pokusí zajistit i umístění dopravní značky.  

Ad.  10:  Starosta  obce  předložil  zastupitelstvu  dokumentaci  k  zakázce  malého  rozsahu  na
rekonstrukci zvoničky. Na základě předložených nabídek se zastupitelstvo usneslo takto:
Usnesení  č.  15/2020  Zastupitelstvo  obce  Štíhlice  rozhodlo,  že  zadá  rekonstrukci  zvoničky
Radimu Blažkovi (IČO 73663263).
Hlasování: 6 pro

Usnesení č. 15/2020 bylo přijato. 

Zapsala: Budská
Jozef Kučák

starosta
Ověřovatelé zápisu:
Jakub Sikora:……………………………………
Vladimír Strnad:………………………………….
Vyvěšeno: 4. 5. 2020
Sejmuto: 


