ZÁPIS Č. 6 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ŠTÍHLICE DNE 18.5.2022
I.
Základní informace
1. Zasedání zastupitelstva byli přítomni: Kučák, Sikora, Strnad, Kašík, Lomosová, Repáňová
omluveni byli: Rychta
2. Zastupitelstva se nezúčastnili žádní hosté.
3. Místem jednání je Obecní úřad Štíhlice, Štíhlice 5. Zahájení proběhlo dne 18. 5. 2022
v 17:00 hodin. Při zahájení bylo přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
II.
Zahájení, schvalování základních rozhodnutí
1. Jednání bylo zahájeno panem starostou, který nechal hlasovat o navrženém programu.
2. Navržený program
1. Terénní úpravy Na skále
2. Chodníky
3. Nákup houpačky na dětské hřiště
4. ZŠ Mukařov
3. Hlasování o schválení programu jednání dopadlo následovně:
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se 0
Program jednání byl schválen.
4. Hlasování o schválení volby ověřovatelů, na které byli navrženi Strnad a Kašík, dopadlo
následovně:
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželo se 0
Ověřovatelé byli schváleni.
III.
Další body jednání
1. Prvním bodem jednání byl bod č. 1, který zní Terénní úpravy na Skále. Zastupitel Jakub
Sikora předložil zastupitelům návrh, jak by se dala Skála využít pro volnočasové letní i zimní
aktivity. Zastupitelé vzali návrh na vědomí a souhlasí s dodatečnými úpravami Skály.
Usnesení č. 25/2022 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje dodatečné terénní úpravy
(dorovnání přístupové cesty, umístění závory a finální úpravy povrchu) Na skále do
maximální výše 20.000,Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/2022 bylo přijato.
2. Dalším bodem jednání jsou chodníky v obci
Pan starosta informoval zastupitele o výsledkách jednání ohledně dotace na chodníky.
Zastupitelstvo pověřilo pana starostu, aby jednal o celkové ceně a možnostech čerpání dotace,
včetně jednání s bankou. V současné době je zhotoven geometrický plán obce, který bude
předán projektantovi.
3. Usnesení č. 26/2022 Zastupitelstvo souhlasí s nákupem dětské houpačky, která byla
odcizena z dětského hřiště. Předoženy byla tyto 3 nabídky, a to:

1. Dětský Baby sedák Justin od firmy Piccolino za
(https://www.hriste-piccolino.cz/detsky-baby-sedak-justin-pro-verejny-sektor)
řetězů, poštovného a balného.

3750,bez

2 Houpačkový sedák BabySit pro nejmenší od firmy B plus P s.r.o. za 2802,https://www.detskahriste.eu/produkty/houpackovy-sedak-pro-nejmensi-deti-baby
sit-detail-366 bez řetězů, spojovacího materiálu a poštovného.
3.
Sedátko
Baby SB
002 od firmy
BONITA za 7080,92,https://www.hriste-bonita.cz/sedatko-baby-vcetne-retezu-w/p898 cena je včetně řetězů,
spojovacího materiálu a poštovného i balného.
Zastupitelstvo obce Štíhlice vybírá nabídku č. 3 od firmy Bonita na základě
dobrých zkušeností a kladných recenzí.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 26/2022 bylo přijato

4. Posledním bodem jednání je: ZŠ Mukařov
Usnesení č. 27/2022 Zastupitelstvo obce Štíhlice schvaluje, že obec Štíhlice jakožto
spoluvlastník budovy bez č.p. postavené na pozemku parc. č. st. 886 v k.ú. Mukařov u
Říčan, jenž je zapsána na LV č. 952 vedeným u Katastrálního úřadu pro Středočeský
kraj, Katastrálního pracoviště Praha-východ, která se nachází v areálu ZŠ Mukařov,
velikost spoluvlastnického podílu 30/1000 nemá zájem setrvávat ve spoluvlastnictví
a toto spoluvlastnictví ruší. Vymezuje způsob vypořádání spoluvlastnictví předáním
věci jednomu či více spoluvlastníkům a vypořádání zbývajících spoluvlastníků.
Zastupitelstvo obce Štíhlice pověřuje starostu obce k zahájení jednání s dalšími
spoluvlastníky o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Dále Zastupitelstvo obce Štíhlice
pověřuje starostku obce k předložení sjednané dohody o zrušení a vypořádání
spoluvlastnictví ke schválení zastupitelstvem, příp. pokud jednání nikam nepovedou, tak
předložení příslušné žaloby ke schválení zastupitelstvem."
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 27/2022 bylo přijato.
IV.
Shrnutí
Zastupitelstvo obce Štíhlice na svém 6. zasedání:
1. Schválilo usnesení:
Usnesení č. 25/2022
Usnesení č. 26/2022
Usnesení č. 27/2022

Termín dalšího zastupitelstva je 15. 6. 2022
Ve Štíhlicích dne 25. 5. 2022

.....................................
Jozef Kučák
Starosta
Zapsala:Budská
Ověřovatelé:
Vladimír Strnad:............................... Josef Kašík……………………………………..
Vyvěšeno: 26.5.2022
Sejmuto:

