Příloha č.1

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 2 KONTROLNÍHO VÝBORU ZM ŠTĚCHOVICE
Termín konání: 11. 5. 2011 v 19.30 hodin
Místo: klubovna SDH Štěchovice
Přítomni:
Jaroslav Andrle, Olga Hlaváčková, Jiří Malý, Josef Zázvorka
Omluveni:
Lukáš Kobl, Aleš Sládeček
----------------------------------Výbor je usnášeníschopný.
Program:
1. Kontrola úkolů z předchozího jednání
2. Návrhy, připomínky, diskuse

Kontrola úkolů z předchozího jednání.
ad 3c – prověření hospodaření a organizace „Infocentra“ - kiosku na autobusovém nádraží - p. Sládeček - prověřil,
zprávu vyhotovil a dodá.
ad 3b – prověření fyzického i legislativního stavu kamerového systému v Masečíně a ve Štěchovicích; zjištění
finančních nákladů na zřízení kamerového systému v Třebenicích – p. Kobl. Nepřítomen, úkol trvá.
K tomu inormuje p. Andrle: kamerový systém funguje pod správou fy LAM - VaseSit (http://www.vasesit.cz); té je
třeba hlásit případné závady.

Návrhy pro KV/ZM/radu/starostu.
p. Andrle
– kontroly parkujících na plac. parkovišti, zda mají zaplaceno – informační lístky (něco jako "parkujete na placeném
prakovišti, můžete být odtažen...")
– měsíční / roční předplatní karty pro residenty; grafika: aby nebyly snadno napodobitelné, aby byly čitelné přes
přední okno (žádné údaje v dolní části...); lépe promyslet cenu
Z diskuse.
– prověřit organizaci práce zaměstnanců ÚM, jednoznačná náplň práce...
– otázka na ÚM: bylo pí Běhavé zasláno vyrozumění ? (Usnesení ze zasedání ZM 28. 4. 2011)

– návrh na doplnění KV na lichý počet: pí Rožníčková. Jmenovaná souhlasí, členové KV rovněž. Je potřeba schválení
ZM – zařídí Malý na nejbližším zasedání ZM.
– podnět místních řemeslníků: pokud je potřeba práce pro obec v malém rozsahu, měli by být oslovoveni všichni, aby
se o práci mohli ucházet (jakési varianta neformálního výběrového řízení) – ÚM by měl mít seznam takových.

Jednání ukončeno ve 21:45.
Zapsal: Josef Zázvorka

Předseda KV:

(Jiří Malý)

Příloha č.2

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE ZE DNE 20.6.2011
Místo konání :Úřad městyse

Přítomni: Miloš Čapek, Pavel Zeman, Ing, Petr Šedivý, RNDr. Jiří Malý,Jaroslava

Marková

Zapisovala. : J.Marková

1/ Prověření plnění úkolů z minulého zasedání Rady
-pronájem pozemku u vodárny – smlouva s Povodím na bezplatný pronájem je připravena
- smlouva o pronájmu pozemků za MFC nebyla řešena – pan starosta opět pověřen k jednání – termín :neodkladně
- pronájem bytů v hasičské zbrojnici – pan starosta opětovně pověřen k zadání pokynů zaměstnancům úřadu
k postupu dle schválených podmínek pronájmu radou ze dne 23.5.2011 – termín ihned
-výběrové řízení na vodovod – v běhu
-pozemky u vodárny -v běhu- projednáno s dvěma majiteli
-pracovní deník v MFC – zaveden nedostatečně – náprava – Ing. Šedivý
-napojení MFC na užitkovou vodu – pan Zeman předkládá řešení
Rada pověřuje pana Zemana realizací – termín do 15.7.2011
Značka Slepá ulice – pan Zeman úkol splnil + objednal další zákazové značky a dodatkové tabule – doladí ještě
s paní Kopřivovou / Odbor dopravy/
-Lípa Svobody – odborný posudek zajistí pan starosta, pan Malý
-průřez stromů u hřbitova- domluveno – v realizaci
-zákazové tabule- objednány
-vývěska do Masečína – zadáno panu Švejdovi
-žádost o dotaci TJ – vyřešeno na rozpočtovém výboru
-reklamní tabule na bankomat - objednáno
2/Projednání žádosti Ing. Šedivého o zaměstnání sezónního zaměstnance na údržbu MFC / 4 hod. denně – pan
Jirec /- od 1.7.2011
HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI : ZDRŽEL SE: 0
Rada schvaluje přijetí sezónního zaměstnance , pana Jirce na pozici údržba MFC od 1.7.2011

Rada navrhuje zrušit dohodu s panem Palusem / údržba hřiště u MFC / a tuto činnost převést do pracovní náplně
údržby MFC
HLASOVÁNÍ PRO :5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE : 0
Rada schvaluje ukončení dohody s panem Palusem na údržbu hřiště u MFC
Ukončením dohody pověřen : starosta Čapek termín do 30.6.2011
3/ Informace o rozpočtu – Ing. Šedivý
Rada bere na vědomí informace o rozpočtu
4/ Navýšení Daně z nemovitosti
HLASOVÁNÍ PRO:5 ROTI : 0 ZDRŽEL SE : 0
Rada neschválila navýšení Daně z nemovitosti
5/ Informace o výsledku podaných žádostí o dotace : Žádné z podaných žádostí nebylo vyhověno
Mateřská škola – přístavba – došlo k projektovým problémům, negativní vývoj v oblasti požárně bezpečnostního
posouzení stavby a souladu z hygienickými normami řeší v současné době úspěšně pan Tomašek.Tyto problémy
posunují termín výběrového řízení na zadání stavby.
Rada doporučuje vypracovat novou žádost o dotaci.
Rada bere na vědomí současný stav
6/ Výročí 75 let ZŠ Štěchovice –
Rada navrhuje : ve spolupráci s ředitelkou ZŠ bude řešit pan starosta
7/ Smlouva o smlouvě budoucí pro O2 věc. břemeno u č.p.4, Hlavní ul.
HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI . 0 ZDRŽEL SE :0
Rada schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro O2
8/ Smlouva o smlouvě budoucí věc. břemeno poz. 49/1 Masečín
HLASOVÁNÍ PRO. 5 PROTI : 0 ZDRŽEL SE : 0
Rada schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí věc. břemeno poz. 49/1Masečín
9/ Zadání projektu na rekonstrukci ČOV Masečín
Hlasování PRO :5 PROTI:0 ZDRŽEL SE :0
Rada schvaluje zadání projektu na rekonstrukci ČOV
10/ Smlouva s vlastníky pozemků pod ČOV –
HLASOVÁNÍ PRO. 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE : 0
Rada schvaluje vypracování smluv na převod pozemků pod ČOV do vlastnictví městyse a pověřuje pana starostu
k přípravě smlouvy – termín : do příštího zasedání Rady

11/ Rada projednala žádost o pronájem hrobového místa – pan Matoušek –Hradištko
HLASOVÁNÍ PRO : 5 PROTI : 0 ZDRŽEL SE : 0
Rada schvaluje pronájem hrobového místa panu Matouškovi – Hradištko
12/ Změna obecní vyhlášky o pohřebnictví
HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI :01 ZDRŽEL SE : 0
Rada schvaluje přepracování obecní vyhlášky o pohřebnictví a pověřuje pana Malého k přepracování obecní
vyhlášky o pohřebnictví v souladu s platným zákonem - termín : do 15.9.2011
12/ Pronájem Občerstvení na nádraží s ubytovnou
HLASOVÁNÍ : PRO :5 PROTI : 0 ZDRŽEL SE :0
Rada schvaluje pronájem Občerstvení s ubytovnou na nádraží
Rada pověřuje pana starostu k úkonu ukončení pracovních smluv zaměstnanců Občerstvení z důvodu zrušení této
pracovní pozice – termín k 30.6.2011
Rada pověřuje starostu svoláním Rady městyse ,na kterém budou vypracovány podmínky pronájmu - termín : do
15.7.2011
13/Uklid v DPS
Rada pověřuje řešením této problematiky pana Sládečka a paní Markovou
14/ Návrh Ing. Šedivého na použití uspořených finančních prostředků z odměn radních a předsedů komisí
Návrh : v listopadu si každý sám určí, kterou oblast bude sponzorovat z vlastních uspořených peněz / sport,
školství, soc. oblast, kulturu apod./
HLASOVÁNÍ: PRO. 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE: 0
Rada schvaluje použití finančních prostředků z odměn radních a předsedů komisí

Čapek Miloš starosta městyse :…………………………………
Zeman Pavel místostarosta :……………………………………..

Příloha č.5
Seznam žádostí o dotace podaných na Středočeský kraj
HUF/ZDR/007589/2011

Umíme žít s úsměvem

NESCHVÁLENO

HAS/SDH/007389/2011
FŽP/VOD/009518/2011

Pořízení a dovybavení použitého terénního vozidla NESCHVÁLENO
Rekonstrukce úpravny pitné vody Třebenice
NESCHVÁLENO

KUL/PDP/006270/2011

Oprava kaple Masečín

NESCHVÁLENO

FRO/VEP/006492/2011

Přístavba mateřské školky

VYŘAZENO

